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ACÓRDÃO No: 138/2016 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No: 133 
PROCESSO No: 2013/6010/500436 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000537 
IMPUGNANTE: CARAMORI – COM. DISTRIBUIÇÃO E 

TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.363.914-0 
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO RETIDO A MENOR POR 

DESTINATÁRIO PORTADOR DE TARE. RESPONSABILIDADE PELO 
PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO 
DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS – É procedente o auto de infração que exige 
o ICMS devido por substituição tributária do destinatário das mercadorias quando o 
mesmo é retido e recolhido a menor, em função de aproveitamento de crédito 
presumido de produtos com outro benefício fiscal (cesta básica). 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração no 2013/000537 em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente aproveitamento indevido de crédito presumido de ICMS, nos 
percentuais de 1% e 6%, na apuração do ICMS substituição tributária, relativo ao 
período de 01.01.2008 à 31.08.2008. 

 
Foram anexados aos autos, levantamento substituição tributária e notas 

fiscais, acórdão 136/2012, relatório de arrecadação e Nota Explicativa (fls. 04/315). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos e apresentou tempestivamente 

impugnação direta ao Presidente do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 
da Receita Estadual do Estado do Tocantins, fls. 350/355, com as seguintes 
alegações: 

 
Preliminarmente alegou a recorrente, que houve equívoco dos 
responsáveis pela aferição das informações, que o Auto de infração, 
está eivado de vícios insanáveis, que ferem os mais primordiais 
direitos do contribuinte e cerceiam o seu direito de defesa, que neste 
caso, acabou por ocasionar a nulidade do presente Auto de Infração. 
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Que houve também duplicidade na cobrança, uma vez que já foram 
alvo de outro auto de infração, tratando-se do mesmo fato gerador, 
mesmo período de vigência e os mesmos valores autuados, 
ocorrendo o “,bis in idem” e desta forma o mesmo deve ser 
reconhecido como nulo. 
No mérito volta a enfatizar a tese do “bis im idem”, haja vista, ser o 
auto de infração referente a aproveitamento indevido de crédito 
presumido do ano de 2011, ocorre que o exercício de 2011, já fora 
alvo de outro auto de infração pelo mesmo fato gerador, Auto de 
infração 2012/2006, ou seja, se assim ocorreu, estará acontecendo 
um “ bis in idem”, e a Empresa não pode aceitar ser cobrada duas 
pelo mesmo fato gerador, que ainda segue sendo contestado. Além 
de que a autuada tem se mantido correta em suas atitudes e mantém 
regularidade em suas escritas contábeis. Por fim cita os Art. 45, Inc. 
XVIII da Lei 1287/01, bem  como, o Art. 1º da Lei 1287/01, transcritos 
nos campos 4.13 e 4.15 do Auto de Infração, relatando que não 
houve nenhuma irregularidade por parte da recorrente, pois as 
obrigações do contribuinte foram cumpridas, que em momento algum 
houve inobservância de normas tributárias, pois todos os impostos 
foram devidamente recolhidos. Por conseguinte, requer qu seja 
julgado procedente a presente, e, anulação do Auto de Infração. 
Fez juntada da procuração, alteração do contrato sócia fls. 326/334. 
 

Por meio de despacho, fls. 337, o julgador de primeira instancia 
manifestou-se tratar se impugnação direta nos termos do Art. 45 § 1º da lei 1288/01. 

 
Não havendo julgamento de primeira instancia o processo foi 

encaminhado ao Refaz para manifestação fls. 338. 
 

A impugnação é legítima e tempestiva. Alega vícios insanáveis por 
entender que a infração descrita já fora objeto de outro auto de 
infração, o que não é verdade, quanto ao mérito enumeram 
equívocos, sem no entanto, apontá-los com precisão. 
Entenderam os autuantes que o sujeito passivo teria utilizado 
indevidamente, crédito presumido de  1% e 6%, nas aquisições de 
açúcar, arroz e óleo de soja ..À época a julgadora  singular 
colacionou a legislação que rege os respectivos benefícios fiscais e 
convenceu-se de que os mesmos eram vigentes e de direito em 
relaçãoao período mencionado.. Portanto, os referidos benefícios 
fiscais, tornaram se legítimos na forma como aproveitados pelo 
sujeito passivo, pediu que fosse a presente reclamação declarada 
Improcedente o COCRE. 

 
Decidiu o conselho de Contribuintes e recursos fiscais em sessão plenária 

realizada aos dez dias de dezembro de 2014, através da resolução n. 014/2014 
fls346, converter o julgamento em diligencia para que os autores se manifestassem 
sobre a falta de correlação entre o histórico da infração indicada no campo 4.1 do 
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auto de Infração, que noticia aproveitamento indevido de crédito e o levantamento 
fiscal que indica recolhimento a mentor do ICMS devido por substituição Tributária. 

 
Foi lavrado termo de aditamento as fls. 348 alterando o campo 4.1; 4.13 e 

4.15 do Auto de Infração. Foram juntados aos autos documentos de fls. 349/365. 
Intimado do Termo de Aditamento, o Sujeito passivo não manifestou sendo lavrado o 
termo de inocorrência de manifestação as fls366. 

 
Em nova manifestação as fls. 367/371 a Representação fazendária muda 

sua decisão em relação a manifestação feita anteriormente enfatizando que a 
Empresa possui Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 1.625/2005 e 
Termo Aditivo nº 001/2006, para o Beneficio Fiscal do Crédito Presumido de 1% e 
6%, no que tange suas vendas (Saídas).  

 
No entanto, o TARE, não contempla e não se aplica às mercadorias que 

tem benefício fiscal na prioridade da redução de base de cálculo, nas operações 
internas, nos preceitos do § 2º, inciso III, Art. 1º, da Lei 1.201 de 29 de dezembro de 
2.000. 

 
Temos então como referência para a redução da base de cálculo, nos 

preceitos em § 3º, I, Art. 63, do Regulamento do ICMS – RICMS Decreto 2912/2006, 
“in Verbis”: 

 
Art. 63. O regime de substituição tributária a que se referem os arts. 
41 a 62-B, em relação às mercadorias relacionadas no Anexo XXI 
deste Regulamento, aplica-se também nas operações internas. 
 
[.....] 
 
§ 3º A base de cálculo é de 41,18% para os produtos: 
 
I – integrantes da cesta básica e sujeitos ao regime de substituição 
tributária (açúcar cristal, óleo de soja, café e arroz beneficiado e 
malequizado); 

 
Ao proceder no cálculo do ICMS - substituição tributária das mercadorias 

indicadas nesse regime tributário, adentradas ao estabelecimento conforme cópia de 
notas fiscais anexas deduzia-se ou apropriava-se do crédito presumido de 1% ou 
6%, recolhendo o ICMS – substituição tributária a menor. 

 
Diante dos documentos e Termo de Aditamento apresentado, recomenda 

para a PROCEDÊNCIA da Reclamação Tributária em Auto de Infração. 
 
É o Relatório. 
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VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere ao recolhimento a menor do 

ICMS Substituição Tributária – ICMS-ST, referente ao ICMS-ST recolhido a menor, 
sobre entradas interestaduais no cálculo do ICMS-ST de bebidas quentes e cera, 
relativo ao período de 01.01.2008 à 31.12.2008. 

 
Preliminarmente alega a impugnante que houve equívoco dos 

responsáveis pela aferição das informações, e que está eivado de vício insanável e 
que houve duplicidade de cobrança do Auto de Infração. 

 
Além de não trazer a prova de que houve a duplicidade de cobrança, não 

aponta com precisão quais os equívocos cometidos pelos autuantes. Ainda assim, É 
perfeitamente amparado pela legislação refazimento de qualquer Auto de Infração 
que tenha sido julgado Nulo quando constatado erro formal na sua essência. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que o auto de 

infração em epígrafe após resolução n. 014/2014 foi convertido em diligencia e foi 
lavrado termo de aditamento as fls. 348 por se tratar de impugnação direta ao 
COCRE sendo alterado em seu contexto em sua infração e penalidade conforme 
estabelece o Art. 5º § 3º da Lei 1.288/01 e Art. 36 inciso I, alínea “a” do mesmo 
diploma legal. 

 
A infração tipificada pela autoridade autuante, qual seja art. 44, inciso VIII 

da Lei 1.287/01, se refere a imposto não recolhido, vejamos: 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, inclusive o 
exigido por antecipação; 

 
E a Penalidade “sugerida” a ser mais BENEFICA ao Sujeito Passivo, em 

Art. 48, inciso III, alínea “d”, da Lei 1.287/01, “verbis”: 
 

Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada da 
forma a seguir: 
[.....] 
 
(Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 
d) falta da retenção do imposto devido pelo sujeito passivo por 
substituição; (Grifo nosso). 
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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 
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. 
 

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. 

 
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. 

 
Pelas notas fiscais juntadas resta a constatação de que se trata de 

mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária adquiridas de outras 
unidades da federação com recolhimento a menor do ICMS-STpelo Sujeito Passivo, 
ficando claro que na sistemática de apuração e dos créditos apropriados constatou-
se legitimamente a diferença apontado no Auto de Infração. Que os benefícios 
fiscais de crédito presumido de 1% e 6% nas aquisições de aguardente, ceras e 
bebidas quentes conf. Art. 1º, inc. II.§ 2º foi acrescentado pela lei 2.254 de 
16.12.2009, cuja entrada em vigor é o exercício de 2010. Sendo que as mercadorias 
citadas encontram-se elencadas nos itens 4, 5 e 28 respectivamente do anexo I da 
lei 1287/01. E portanto, tornaram-se ilegítimos na forma como aproveitados pelo 
Sujeito Passivo. 
  

 A narrativa guarda perfeita correlação com as provas carreadas e com os 
dispositivos dados como infringidos. Diante da documentação apresentadas as fls. 
06/096 dos autos, bem como, pelos elementos probatórios carreados aos autosem 
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conformidade com a legislação tributária vigente, torna-se claro o recolhimento a 
menor do imposto devido. 
 

Oportunamente, foi elaborado Termo de Aditamento fls. 348/349 por se 
tratar de impugnação direta ao COCRE foi alterado em seu contexto em sua infração 
e penalidade conforme estabelece o Art. 5º § 3º da lei 1.288/01 e Art. 36 inciso I, 
alínea “a” do mesmo diploma legal. 
. 

Como bem observou a representação fazendária as fls. 367/371, o nobre 
causídico não aponta onde está o equívoco não demonstra onde consta o suposto 
erro ou a falha existente! Não traz qualquer demonstrativo para combater o 
levantamento fiscal apresentado. 

 
Empresa possui Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 

1.625/2005 e Termo Aditivo nº 001/2006, para o Beneficio Fiscal do Crédito 
Presumido de 1% e 6%, no que tange suas vendas (Saídas). No entanto o TARE, 
não contempla e não se aplica às Mercadorias que tem Beneficio Fiscal na 
prioridade da Redução de Base de Cálculo, nas operações internas, nos preceitos 
do § 2º, inciso III, Art. 1º, da Lei 1.201 de 29 de dezembro de 2.000. 

 
Temos então como referencia para a redução da base de cálculo, nos 

preceitos em § 3º, I, Art. 63, do Regulamento do ICMS – RICMS Decreto 2912/2006, 
“in Verbis”: 

 
Art. 63. O regime de substituição tributária a que se referem os arts. 
41 a 62-B, em relação às mercadorias relacionadas no Anexo XXI 
deste Regulamento, aplica-se também nas operações internas. 
 
[.....] 
 
§ 3º A base de cálculo é de 41,18% para os produtos: 
 
I – integrantes da cesta básica e sujeitos ao regime de substituição 
tributária (açúcar cristal, óleo de soja, café e arroz beneficiado e 
malequizado); 

 
Ao proceder no cálculo do ICMS - substituição tributária das mercadorias 

indicadas nesse regime tributário, adentradas ao estabelecimento conforme cópia de 
notas fiscais anexas deduzia-se ou apropriava-se do crédito presumido de 1% ou 
6%, recolhendo o ICMS – substituição tributária a menor. 
 

Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, nego 
provimento ao recurso e voto pela procedência do Auto de Infração em epígrafe. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 

unanimidade, conhecer da impugnação direta ao COCRE e negar-lhe provimento 
para julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/000537 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 30.060,24 (trinta mil, sessenta reais e vinte e quatro centavos), referente 
ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Islan Nazareno Athaide de 
Amaral, Regina Alves Pinto, Felipe Falcão de Lima e José Cândido de Moraes. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 
2016, o conselheiro João Alberto Barbosa Dias. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


