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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 041/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.206
PROCESSO No: 2013/6040/501320
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000669
RECORRENTE NÚCLEO DE ABASTECIMENTO DE ARTIGOS DE 

HIGIENE AO VAREJISTA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.422.937-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS SUBSTIUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO DE ACORDO DE REGIME 
ESPECIAL – TARE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NO 
MÊS SUBSEQUENTE AO DA ENTRADA DAS MERCADORIAS NO 
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA – É procedente a exigência de ICMS sobre as 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária que não foi contestada a 
sua incidência ou comprovado o recolhimento do tributo. RECURSO VOLUNTÁRIO 
DESPROVIDO. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. 
MAIORIA.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, referente à falta de 
recolhimento do ICMS Substituição Tributária, totalizando o valor de R$ 
1.045.314,07 (um milhão quarenta e cinco mil trezentos e quatorze reais e sete 
centavos).

Foram anexados aos autos o Termo de Acordo de Regime Especial nº
2.253/2010, o levantamento do ICMS Substituição Tributária, as guias de 
recolhimento e os documentos fiscais (fls.04/306).

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.334), 
apresentando impugnação, tempestivamente, às fls.308/328.

Na impugnação o contribuinte aduz as seguintes alegações:
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Que é detentor do Termo de Acordo de Regime Especial nº 2.253 e 
Aditivo nº 001/2010 que lhe concede o benefício de apurar o ICMS com base na Lei 
Estadual nº 1.201/00 e responsabiliza a mesma pelo recolhimento ou retenção do 
ICMS Substituição Tributária devido pelas operações subsequentes, quando adquirir 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e as mesmas forem 
comercializadas internamente neste Estado; que adquire em operações 
interestaduais e internas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e 
as comercializa totalmente para outras Unidades da Federação, ou seja, não há 
qualquer operação de vendas destas mercadorias aos contribuintes do Estado do 
Tocantins; que a Cláusula Primeira do citado Termo de Acordo permite que utilize 
crédito presumido nas operações internas e interestaduais; que também se apropria
de crédito fiscal presumido, na aquisição de mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária; que o lançamento é improcedente pela ofensa ao princípio da 
legalidade tributária; que os auditores fiscais não verificaram se a impugnante possui 
Termo de Acordo de Regime Especial de apuração, retenção e recolhimento do 
imposto; que também deixaram de verificar as informações contidas nas notas 
fiscais de saída e nos livros de registros de saídas que demonstram a natureza das 
operações praticadas; que é de relevante importância para a determinação do fato
gerador da substituição tributária pelas operações subsequentes, saber se a 
mercadoria foi consumida internamente na etapa final ou não, pois se a mesma for 
transferida ou vendida para outra Unidade da Federação não há como aplicar a 
substituição tributária.

Fez juntada de procuração (fls.329).

O processo foi devolvido ao órgão preparador (fls.331) para juntada de 
documento comprobatório da intimação do sujeito passivo (fls.332/334).

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls.336/339, aduz que 
tanto a Lei Estadual nº 1.201/00 e o TARE, a qual a impugnante é detentora, tratam 
da concessão de crédito presumido e este fato não está sendo questionado na 
presente autuação. Com relação ao ICMS Substituição Tributária, a Cláusula Sexta 
do Aditivo nº 001/2010 em nenhum momento menciona se as saídas devem ser 
internas ou interestaduais, apenas refere-se à entrada de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária provenientes de outras Unidades da Federação e 
que não tenham sido retidas pelo remetente. Alega, ainda, que a impugnante não 
juntou aos autos nenhum documento comprobatório de que todas as saídas 
efetuadas pela empresa tenham sido interestaduais e que os levantamentos 
anexados aos autos comprovam a falta de recolhimento ou recolhimento a menor do 
ICMS Substituição Tributária das mercadorias provenientes de outras Unidades da 
Federação, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e julga PROCEDENTE, o 
auto de infração nº 2013/000669, CONDENANDO a autuada ao pagamento dos 
créditos tributários:

Campo 4.11 – no valor de R$ 518.448,09 (quinhentos e dezoito mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos);
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Campo 5.11 – no valor de R$ 526.865,98 (quinhentos e vinte e seis mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), mais acréscimos 
legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 342/363) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação.

Anexou aos autos mídia (CD) com cópia dos livros de registros de saídas 
dos períodos autuados (fls.365).

A Representação Fazendária, em parecer às fls.403/412, entre suas 
considerações, arguiu que os argumentos da Recorrente são reprise da peça 
impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Aduz que a 
julgadora de primeira instância, em sentença monocrática, não observa a preliminar 
de improcedência do auto de infração alegada pelo sujeito passivo, averigua a 
preliminar suscitada e sugere não acatar, mas sim rejeitar referida preliminar, uma 
vez que o sujeito passivo não informa a ilegitimidade do lançamento, apenas 
alegações genéricas ou de negação geral. Pede que seja confirmada a decisão em 
sentença proferida pela julgadora singular.

Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, por meio
da Medida Provisória nº 06, de 23 de janeiro de 2014, o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins.

Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls. 413), em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para as providências legais.

É o relatório.

VOTO

A Recorrente depois de intimada (fls. 340) da sentença condenatória de 
primeira instância (fls. 336/339) apresentou, tempestivamente, recurso voluntário (fls. 
342/363) a este Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, portanto, 
dele tomo conhecimento.

Inicialmente, a Recorrente argui preliminar de improcedência da sentença 
de 1ª instância, com a alegação de que a julgadora fez uma análise superficial da 
questão jurídica em discussão e que a jurisprudência utilizada é incompatível ao 
caso.

Para deliberar sobre a argumentação da Recorrente é necessário 
conhecer a estrutura legal dos julgamentos em primeira instância, que são feitos na 
conformidade da Lei nº 1.288, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 
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Contencioso Administrativo-Tributário e os Procedimentos Administrativo-Tributários.
No art. 56 desta lei está elencado o que deve conter a decisão de primeira instância. 
Vejamos a redação deste dispositivo:

Art. 56. A decisão de primeira instância conterá:

I – relatório resumido dos fatos e das razões de defesa suscitadas 
pelo impugnante;

II – registro das principais ocorrências havidas no curso do processo;

III – fundamentos da análise das questões de fato e de direito;

IV – os dispositivos em que se apóiem as questões submetidas a 
julgamento, mencionando:

a) a legitimidade da representação do contribuinte;

b) a tempestividade e legitimidade da impugnação;

c) as razões do indeferimento de diligência ou perícia;

d) e decidindo:

1. as questões preliminares argüidas;

2. a matéria de mérito do lançamento do crédito tributário, 
abrangendo todos os pedidos formulados;

3. sobre a penalidade;

4. acerca dos valores da condenação e absolvição, se for o caso;

e) a ordem de:

1. intimação, nas decisões desfavoráveis ao contribuinte;

2. notificação, nas decisões totalmente favoráveis ao contribuinte;

f) remessa de ofício ao COCRE, quando a decisão for desfavorável à 
Fazenda Pública, em relação ao crédito tributário cujo valor 
atualizado monetariamente seja superior a um mil reais.

Ao analisarmos a sentença proferida pela julgadora de primeira instância 
ficou constatado de que as exigências contidas no precitado art. 56 foram atendidas 
e que a alegação da Recorrente não é motivo para invalidar a decisão da julgadora, 
portando, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a Recorrente manifesta que é detentora de Termo de Acordo 
de Regime Especial – TARE e esse termo de acordo lhe concede o direito de utilizar 
os benefícios fiscais da Lei 1.201/2000 e, também, lhe atribui a condição de 
substituto tributário pelas operações subsequentes.
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Manifesta, ainda, que a ocorrência do fato gerador da substituição 
tributária, nesse caso, é a saída das mercadorias e não a entrada como querem os 
auditores fiscais e, desde o início de suas atividades como atacadista, jamais 
praticou operação que configurasse fato gerador da substituição tributária pelas 
operações subsequentes, uma vez que suas vendas são feitas somente para 
empresas estabelecidas em outros estados da federação e a substituição tributária 
se aplica nas operações de vendas de mercadorias para empresas estabelecidas 
dentro do próprio estado.

De fato a Recorrente é detentora de TARE que lhe atribui o direito de 
usufruir dos benefícios fiscais da Lei nº 1.201/2000 e, também, a condição de 
substituto tributário pelas operações subsequentes. Estes benefícios constam do 
TARE nº 2.253/2010, de 11 de junho de 2010, alterado pelo Aditivo 001/2010, de 26 
de julho de 2010, em suas cláusulas primeira, terceira e sexta, que têm as seguintes 
redações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – À ACORDADA fica permitido a utilização 
dos seguintes benefícios fiscais:

I – crédito presumido nas operações internas e interestaduais de 
mercadorias;

II – apropriar-se do crédito fiscal presumido, na aquisição de 
mercadoria sujeita ao regime de substituição Tributária, nos 
percentuais de:

a) 6% da base de cálculo do ICMS normal, das entradas originadas 
das regiões Sul e Sudeste, excluídas as do Estado de Espírito Santo, 
quando:

1. do cálculo do ICMS substituição tributária a ser retido pelas 
operações subseqüentes, além do crédito destacado na nota fiscal 
correspondente;

2. o recolhimento do ICMS substituição tributária tenha sido retido na 
operação anterior; 

b) 1% da base de cálculo do ICMS normal, nas entradas originadas 
das regiões Centro - Oeste, Norte e Nordeste, incluídas as do Estado 
de Espírito Santo, nas mesmas hipóteses previstas nos itens 1 e 2 da 
alínea “a” deste inciso.
..............................................................................................................

CLÁUSULA TERCEIRA – Em substituição ao regime normal de 
escrituração e apuração do ICMS, nas operações de saídas de 
mercadoria a ACORDADA poderá creditar-se de:

I – 23% do valor das operações internas quando a mercadoria for 
tributada à alíquota de 25%;

II – 15% do valor das operações internas quando a mercadoria for 
tributada à alíquota de 17%, 
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III – 11% do valor das operações interestaduais de mercadorias 
tributadas a 12%;

IV – 16% do valor das operações interestaduais de mercadorias com 
carga tributária de 17%;

V – 10% do valor das operações internas de mercadorias com carga 
tributária de 12%;

VI – 5% do valor das operações internas de mercadorias com carga 
tributária de 7%.
..............................................................................................................

CLÁUSULA SEXTA – A ACORDADA é responsável pela retenção e 
recolhimento do ICMS, devido pelas operações subseqüentes, 
quando adquirir mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária:

I – de fornecedor estabelecido em outras Unidades da Federação, ao 
qual não seja atribuído a obrigatoriedade de fazer a retenção e o 
recolhimento do ICMS, mediante Convênio ICMS, Protocolo ICMS ou 
Termo de Acordo de Regime Especial celebrado com a SEFAZ – TO;

II – do exterior.

Também consta do TARE que o prazo para recolhimento do imposto é o 
nono dia do mês subsequente à ocorrência da operação, conforme dispõe a sua 
cláusula sétima, nestes termos:

CLÁUSULA SÉTIMA – O recolhimento do ICMS referente às 
operações previstas neste Termo de Acordo de Regime Especial 
será efetuado até o 9o dia do mês subseqüente à ocorrência da 
operação, junto à rede bancária autorizada, em Documento de 
Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE com código de barras, 
disponível no site www.sefaz.to.gov.br, Programa GIAM.

Por outro lado, a reclamação tributária constante do auto de infração nº
2013/000669 se refere à exigência de recolhimento de ICMS devido sobre as 
entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária relativas aos
períodos de 01/06 a 31/12/2010 (campo 4) e 01/01 a 31/12/2011 (campo 5).

Os auditores fiscais indicaram nos campos 4.13 e 5.13 do auto de 
infração que o sujeito passivo cometeu infração ao art. 44, inciso IX, da Lei 
1.287/2001. Este dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação;

A legislação de regência dispõe que é responsável tributário qualquer 
contribuinte deste Estado que receber ou adquirir mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, provenientes de outros estados, quando o imposto ainda não 
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foi recolhido. Esta condição está indicada no art. 13, inciso XII, da Lei nº 1.287, de 
28 de dezembro de 2001, nestes termos:

Art. 13. São responsáveis por substituição em relação às operações 
subsequentes:
(...)

XII – qualquer contribuinte deste Estado que receber ou adquirir 
mercadorias de que trata o Anexo I, provenientes de outros estados 
ou do exterior, para fins de comercialização no território tocantinense, 
salvo quando o imposto já tiver sido recolhido na origem.

O Anexo I da Lei 1.287/2001, alterado pela Lei nº 2006, de 17 de dezembro de 
2008, tem o seguinte teor:

ANEXO I A LEI Nº 1.287, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
MERCADORIAS SUJEITAS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS 

OPERAÇÕES SUBSEQUENTES (Art. 13)

ITEM DENOMINAÇÃO
1 Açúcar cristal, refinado e de outros tipos.

2
Aves abatidas e produtos comestíveis resultantes de sua 
matança, em estado natural ou defumados, congelados, 
resfriados ou temperados.

3 Asfalto diluído de petróleo. (Convênio ICMS 74/94)

4
Bebidas quentes, vermutes e outros vinhos de uvas frescas 
aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas. 
(Protocolo ICMS 14/06)

5 Aguardente: cachaça e caninha. (Protocolo ICMS 15/06)
6 Café torrado ou moído.

7

Cervejas, chopes, refrigerantes, água mineral ou potável, 
gelo, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e 
xarope ou extrato concentrado para refrigerante em máquina 
er-mix ou post-mix. (Protocolo ICMS 11/91)

8
Cigarros, charutos, cigarrilhas e outros produtos derivados 
do fumo. (Convênio ICMS 37/94)

9 Cimento de qualquer espécie. (Protocolo ICMS 11/85 e 
30/97)

10
Combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo e 
com outros produtos. (Convênio ICMS 110/07)

11
Disco fonográfico, fita virgem ou gravada e outros suportes 
para reprodução ou gravação de som ou imagem. (Protocolo 
ICMS 19/85)

12
Farinha aditivada, pré-mistura, pré-mescla e outras misturas 
equilibradas panificáveis.

13 Farinha de trigo para uso industrial e doméstico

14 Filmes fotográfico e cinematográfico e eslaides. (Protocolo 
ICMS 15/85)

15
Lâmina de barbear, aparelho de barbear e isqueiro de bolso 
a gás, não recarregável. (Protocolo ICMS 16/85)

16 Lâmpada elétrica e eletrônica, reator e starter. (Protocolo 
ICMS 17/85)

17 Óleos vegetais comestíveis.
18 Peças, componentes, acessórios e demais produtos 
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classificados nos respectivos códigos da NCM/SH, para
utilização em veículos autopropulsados e outros fins.

19 Pilhas e baterias elétricas. (Protocolo ICMS 18/85)

20
Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha. 
(Convênio ICMS 85/93)

21

Produtos alimentares acondicionados para venda a retalho 
ou embalagens próprias para venda a consumidor:
Almôndegas, apresuntados, banha animal, carnes enlatadas 
ou embaladas, hambúrgueres, lingüiças, mortadelas, patês, 
presuntos, quibes, salaminhos, salsichas, salsichões e 
toucinhos salgados defumados.

22 Produtos farmacêuticos. (Convênio ICMS 76/94).

23
Ração tipo pet para animal doméstico (Protocolo ICMS 
26/04)

24
Sorvetes de qualquer espécie, inclusive sanduíches de 
sorvetes e preparados para fabricação de sorvete em
máquina. (Protocolo ICMS 20/05)

25
Telhas, cumeeira e caixas d’água de cimento, amianto, 
fibrocimento, polietileno e fibra de vidro. (Protocolos ICMS 
32/92 e 44/02)

26 Telhas, tijolos e lajotas fabricados em cerâmica.

27
Terminais portáteis de telefonia celular, cartões inteligentes e 
outros aparelhos transmissores com aparelho receptor 
incorporado de telefonia celular. (Convênio ICMS 135/06)

28

Tintas, vernizes, massas de polir, xadrez, piche, 
impermeabilizantes, ceras, aguarrás, massas para
acabamento, pintura ou vedação e outros produtos da 
indústria química. (Convênio ICMS 74/94)

29
Veículos novos de duas rodas motorizados, nacionais e 
importados e os acessórios colocados pelo fabricante. 
(Convênio ICMS 52/93).

30
Veículos novos motorizados, nacionais e importados e os 
acessórios colocados pelo fabricante. (Convênio ICMS 
132/92)

31
Vinhos, sidras e outras bebidas fermentadas. (Protocolo 
ICMS 13/06)

Como se vê o Código Tributário do Estado do Tocantins – CTE, instituído 
pela Lei 1.287/2001, em seu art. 13, inciso XII, determina que são responsáveis pelo 
recolhimento do ICMS, em relação às mercadorias indicadas no seu Anexo I, 
qualquer contribuinte deste Estado que receber ou adquirir mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, provenientes de outros estados, quando o imposto 
ainda não foi recolhido.

Ademais, a ocorrência do fato gerador do imposto, na entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, está bem definida na 
inteligência do art. 14 do CTE, que assim determina:

Seção V
Da Substituição Tributária

Subseção I
Do Fato Gerador
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Art. 14. Além das hipóteses previstas no art. 20, em relação às 
mercadorias constantes do Anexo I a esta Lei, inclui-se, também, 
como fato gerador do imposto, para efeito de exigência do imposto 
por substituição tributária, a entrada de mercadoria ou bem no
estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

A responsabilidade de recolher o ICMS-ST, por ocasião da entrada da 
mercadoria, somente é afastada quando outra normal legal assim o dispuser e, ao 
consultar a legislação tributária, não foi encontrado nenhum ato normativo 
desobrigando a Recorrente de fazer o recolhimento do imposto devido por 
substituição tributária em relação às entradas de mercadorias originadas de outras 
unidades da federação.

Parece que houve um grande equívoco por parte da Recorrente na 
interpretação da Lei 1.201/2010. Esta lei autoriza apenas a apropriação de crédito 
fiscal relativo ao imposto retido oriundo de operações de entradas de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme está disposto em seu art. 1º, 
inciso III, nestes termos:

Art. 1º ...................................................................................................

III – apropriar-se do crédito fiscal presumido, na aquisição de 
mercadoria sujeita ao regime de substituição Tributária, nos 
percentuais de: (Inciso III acrescentado pela Lei nº 1.875, de 
20/12/2007).

a) 6% da base de cálculo do ICMS, das entradas originadas das 
regiões Sul e Sudeste, excluídas as do Estado de Espírito Santo, 
quando:

1. do cálculo do ICMS a ser retido pelas operações subseqüentes, 
além do crédito destacado na nota fiscal correspondente;

2. o recolhimento do ICMS substituição tributária tenha sido retido na 
operação anterior;

b) 1% da base de cálculo, nas entradas originadas das regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, incluídas as do Estado de Espírito 
Santo, nas mesmas hipóteses previstas nos itens 1 e 2 da alínea “a” 
deste inciso.

Também, com a mesma redação indicada na Lei 1.201/2010, o inciso II 
da cláusula primeira do TARE nº 2.253/2010 reafirma esse direito de apropriação do 
crédito fiscal presumido.

Estes dispositivos legais afastam a alegação da Recorrente de que as 
entradas de mercadorias oriundas de outras unidades da federação não estavam
sujeitas à retenção e recolhimento do imposto devido por substituição tributária, haja 
vista que tanto a Lei 1.201, quanto o TARE 2.253, atribui o direito de a empresa 
apropriar-se de crédito fiscal relativo às entradas de mercadorias provenientes de 
outros estados.
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O outro benefício previsto na Lei 1.201 – e também expresso no TARE 
2.253 – é a apropriação de crédito fiscal presumido, de tal forma que a carga 
tributária resulte em 2% ou 1% sobre as saídas de mercadorias em operações 
internas e interestaduais, respectivamente, conforme está previsto em seu art. 1º, 
incisos I e II, nestes termos:

Art. 1º É facultado ao contribuinte que atenda às exigências desta Lei 
apropriar-se de crédito fiscal presumido, de forma que a carga 
tributária efetiva do ICMS resulte da aplicação das alíquotas de:

I – 2% nas operações internas;

II – 1% nas operações interestaduais.

Conforme o TARE 2.253 são estes os benefícios fiscais atribuídos à 
Recorrente:

a) outorga de crédito fiscal presumido, de forma que a carga tributária 
resulte em 2% ou 1% sobre as saídas de mercadorias em operações internas e 
interestaduais, respectivamente, e

b) apropriação de crédito fiscal correspondente aos percentuais de:

1. 6% sobre as entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, originadas das regiões sul e sudeste (exceto o estado de 
Espírito Santo);

2. 1% sobre as entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária originadas nos demais estados, inclusive Espírito Santo.

O procedimento correto previsto no TARE, que deveria ser adotado pelo 
sujeito passivo, era fazer o recolhimento do ICMS substituição tributária incidente 
sobre as entradas das mercadorias e, ao proceder a apuração do ICMS, subtrair do 
valor do débito do imposto (referente a carga tributária de 1% ou 2% sobre as 
saídas) o valor do crédito fiscal atribuído (6% ou 1%, conforme o caso, sobre as 
entradas das mercadorias sujeitas à substituição tributária), haja vista que são fatos 
geradores distintos as ocorrências de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária e a saída de mercadorias.

Diante do exposto, e depois de analisada a legislação tributária de 
regência da matéria que envolve o litígio em discussão, fica claro que o TARE 
2.253/2010 atribuiu à Recorrente a condição de substituto tributário das operações 
sujeitas ao regime de substituição tributária, cujo imposto devido deveria ter sido 
recolhido no nono dia do mês subsequente ao da entrada das mercadorias.

Como a Recorrente não comprovou nos autos de que o ICMS reclamado 
no auto de infração de fls. 02/03 já havia sido recolhido ou que as mercadorias 
constantes das notas fiscais de entradas indicadas nos levantamentos fiscais de fls. 
11/13 e 144/146 não estavam sujeitas ao regime de substituição tributária,
manifesto-me pela procedência das reclamações tributárias nos valores de R$ 
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518.448,09 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e nove
centavos) e R$ 526.865,98 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e 
cinco reais e noventa e oito centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11,
respectivamente, com aplicação da multa de 100% prevista no art. 48, inciso III, 
alínea “d”, da Lei 1.287/2001, com redação dada pela Lei 2.253/2009, mais os 
acréscimos legais.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e, por maioria, negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2013/00669 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 518.448,09 (quinhentos e 
dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos) e R$ 526.865,98 
(quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, com aplicação da 
multa de 100% prevista no art. 48, inciso III, alínea “d”, da Lei 1.287/2001, com 
redação dada pela Lei 2.253/2009, mais os acréscimos legais. Os conselheiros 
Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza Ribeiro votaram pela 
improcedência do auto de infração. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela 
fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza Ribeiro
e com voto vencedor Evaniter Cordeiro Toledo e, o Procurador do Estado Maurício 
Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do 
mês de agosto de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 29 dias do mês de agosto de 2014.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale
Conselheira Relatora

João Alberto Barbosa Dias
Conselheiro substituto do autor do voto vencedor


