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 ACORDÃO No                                                                                                                                 
PROCESSO No: 

100/2017 
2013/6040/502111 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.452 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001463 
RECORRENTE: 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

COMPANHIA MARANHENSE DE 
REFRIGERANTES 
29.422.798-9 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MENOR. 
PROCEDENTE – É procedente a cobrança do ICMS substituição tributária retida e 
recolhida a menor quando devidamente demonstrado que o substituto tributário 
utilizou base de cálculo indevida. 
 

. 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração nº 2013/001463, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento de ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA 
ENTRADA INTERESTADUAL – OPERAÇÕES EXTERNAS; no item 4.1 no valor de 
R$17.784,72 no ano de 2010; item 5.1no valor de R$ 37.146,57 no ano de 2011 e no 
item 6.1 no valor de R$133.774,36 do ano de 2012. 

 
Foi anexado aos autos o Levantamento da Substituição Tributária e 

DANFE’s fls. 04 a 29.  
 
O autuado foi intimado por Aviso de Recebimento, datada de 20/08/2013 

(fls. 31 e 32), e apresentou impugnação tempestivamente com as seguintes 
alegações; que recolhera o ICMS-ST utilizando como base de cálculo o preço final 
ao consumidor sugerido pela indústria enquanto o Autuante adotou o preço 
estipulado em pauta fiscal, o que causou a divergência, e ao final pede sua 
impugnação. 

 
O julgador de primeira instância em despacho na fl. 70, considerando que 

o sujeito passivo impugnou o auto de infração às fls. 33 a 40, retorna o processo a 
DRT de Palmas para que seu titular solicite ao autor do procedimento ou ao seu 
substituto que se manifeste em relação às alegações apresentadas pela defesa. 
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Em manifestação as fls. 72 e 73, o autor do Auto de Infração chama a 

atenção para o fato que a empresa não apresentou na auditoria e nem em sua 
impugnação, documentos ou provas dos valores que supostamente foram gravados 
por meio de estampa na tampa metálica do produto, conforme prevêem as Portarias 
1.758/2009 e 749/2011. 

 
O autuado foi intimado por Aviso de Recebimento, datada de 09/09/2015 

(fls. 78 e 79), e apresentou impugnação tempestivamente com as seguintes 
alegações; “... Ainda que uma Portaria tivesse o condão de prevalecer sobre o 
Decreto (RICMS), a própria Portaria repete a previsão contida no RICMS, aqui 
defendido, observem: 

 
Art. 11. (omissis) 
(...) 
 
§ 4° Tratando-se de refrigerantes retornáveis, quando o preço 
sugerido pelo contribuinte estiver devidamente gravado por meio de 
estampa na tampa metálica do produto, este deve ser o valor usado 
como Base de Cálculo do ICMS, para pagamento do imposto. 

 
Portanto, o Contribuinte não cometeu a infração descrita no Auto. 
Que não se diga que é ônus do Contribuinte apresentar as tampas de 

refrigerantes de 2011, porque a obrigação competia à fiscalização. Era notório à 
época dos fatos. E fatos notórios não precisam ser provados, conforme artigo 333 do 
CPC. 

 
Desta feita, competia ao Autuante o ônus de provar que não havia preço 

sugerido ao consumidor para ignorar a regra matriz da base de cálculo do ICMS-ST, 
para poder adotar outra metodologia de cálculo do ICMS, de forma subsidiária.....”; e 
ao final pede sua impugnação. 

 
A julgadora de primeira instância, em despacho na fl. 90, retorna os Autos 

a agencia de atendimento. 
 
O autuado foi intimado por Aviso de Recebimento, datada de 14/03/2016 

(fls. 91 e 92), e fez juntada das documentações necessárias as fls. 93 a 97. 
 
A julgadora de primeira instância aduz em breve relato que as pretensões 

fiscais encontram respaldo nas legislações tributárias tipificadas nos campos 4.13, 
5.13 e 6.13 do auto de infração, assim como as penalidades propostas nos campos 
4.15, 5.15 e 6.15 estão de acordo com os ilícitos fiscais descritos; Para que a base 
de cálculo para incidência do imposto seja o preço sugerido pelo fabricante ao 
consumidor final, é necessário que esteja devidamente gravado por meio de 
estampa na tampa metálica do produto; Mas tal fato não foi comprovado nem na 
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auditoria nem nas impugnações apresentadas, o que contraria do disposto na art. 
45, inciso I da Lei nº 1.288/01; As penalidades aplicadas estão corretas e previstas 
no Código Tributário Estadual e o agente fiscal ou o julgador singular não possuem o 
poder discricionário para reduzir a multa imposta, uma vez que esta vinculada a 
legislação tributária; Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o Auto de Infração nº 
2013/001463 Campos 4.11, 5.11 e 6.11. 

 
A Autuada foi intimada por Aviso de Recebimento (A.R.) datado de 

10/08/2016, fls. 104 e 105, e apresentou recurso tempestivamente às fls. 106 a 114, 
não concorda com a sentença de 1º instancia e alega repetidamente que recolhera o 
ICMS-ST utilizando como base de cálculo o preço final ao consumidor sugerido, 
enquanto o Autuante adotou o preço estipulado em pauta fiscal, o que causou a 
divergência; “... Que não se diga que é ônus do Contribuinte apresentar as tampas 
de refrigerantes de 2011, porque a obrigação competia à fiscalização. Que era 
notório à época dos fatos, e fatos notórios não precisa ser provado, conforme artigo 
333 do CPC; Que competia ao Autuante o ônus de provar que não havia preço 
sugerido ao consumidor para ignorar a regra matriz da base de cálculo do ICMS-ST, 
para poder adotar outra metodologia de cálculo do ICMS, de forma subsidiária.....”; 
Argumenta da necessidade de Razoabilidade e Proporcionalidade na aplicação da 
multa; Fazem juntada de documentos da empresa e DANFE’s as fls.115 a 161; e ao 
final pede sua impugnação. 

 
Em parecer as fls. 163 e 164 a Representação Fazendária entende que, 

dá análise aos autos, que a recorrente faz alegações inconsistentes para ilidir o 
mérito da presente demanda, em mera reprise das alegações ofertadas a primeira 
instância; que através das N.F. inclusas aos autos nas fls. 25 a 29, a informação de 
que o ICMS-ST foi retido conforme Termo de Acordo, e como é de conhecimento de 
todos, a práxis em todo Termo de Acordo dessa Secretaria de Estado é a adoção do 
Preço de Pauta, como parâmetro para fins de cálculo do ICMS; Em relação à 
aplicabilidade da multa, não cabe a esta instância a julgabilidade do mérito; E opina 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração;  

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial trata-se de cobrança de ICMS substituição tributária recolhido a menor 
durante os anos de 2010 a 2012. 

 
O autor do procedimento apresenta relatório do demonstrativo das notas 

de venda e de produtos a este Estado, de mercadorias sujeitas a substituição 
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tributária o qual foi utilizado base de calculo menor que o devido para operações de 
venda de refrigerante da marca "coca cola". 

 
  A alegação da atuada é de que foi utilizado o preço sugerido pela 

indústria para o calculo do "ST", mas não apresentou nenhuma prova para 
fundamentar esta alegação. 

 
Deste modo, nota-se claramente que o autor logrou êxito na 

demonstração e materialização do crédito, diante do exposto, o meu voto e para 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2013/001463 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 17.784,72 (dezessete mil, 
setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), R$ 37.146,57 (trinta e 
sete mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), e R$ 
133.774,36 (cento e trinta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e 
seis centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, mais os acréscimos legais. 

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/001463 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
17.784,72 (dezessete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos), R$ 37.146,57 (trinta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta 
e sete centavos), e R$ 133.774,36 (cento e trinta e três mil, setecentos e setenta e 
quatro reais e trinta e seis centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, mais os 
acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo 
Shiniti Konya, Kelllen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. 
Presidiu a sessão de julgamento aos dezesseis dias do mês de maio de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-

TO, aos sete dias do mês de junho de 2017. 
 
 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Presidente em exercício 
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Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


