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ACORDÃO No                               207/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:      8.528     
PROCESSO No                             2016/6040/505022 
AUTO DE INFRAÇÃO No:             2016/004600 
RECORRENTE:                            ATACADÃO S.A. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:        29.417.563-6 
RECORRIDA:                               FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE 
– É improcedente a reclamação tributária quando a atuada prova que sua apuração 
está de acordo com a legislação tributária e que não ocorreu o suposto recolhimento 
a menor do ICMS. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2016/004600, contra o contribuinte acima qualificado na peça 
inaugural, referente à aproveitamento indevido de crédito no valor de R$ 
2.011.312,32 (dois milhões onze mil trezentos e doze reais e trinta e dois centavos) 
durante o ano de 2011, por aproveitar o beneficio do TARE 2.192/2009 e redução de 
base de calculo. 

 
Foram anexados aos autos o Levantamento básico do ICMS, 

demonstrativo de crédito do imposto em desacordo com TARE, cópia do TARE 
2.192/2009 e amostragem de notas (fls. 04 e 55). 

 
A autuada foi intimada por “AR” em 02/12/2016 e apresentou impugnação 

tempestivamente, com as seguintes alegações; nulidade por não conter os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamenta; que o autor não 
logrou êxito em demonstrar que a autuada reduziu a base de calculo do imposto; 
cerceamento do direito de defesa por não ter a descrição clara e precisa dos fatos; 
decadência parcial conforme artigo 150, § 4º do CTN; no mérito, alega que conforme 
o que estabelece o TARE, independente de ter emitido notas com redução de base 
de calculo, a autuada apurou e recolheu a carga tributaria de 2% e 1% estabelecida 
no Termo de Acordo e apresenta demonstrativo mensal; solicita diligencia se as 
provas juntadas ao processo não for suficiente para cancelar a exigência fiscal; 
questiona a multa aplicada e ao final pede a nulidade do procedimento e no mérito a 
improcedência, fls. 56 a 69; 

 



 
     
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                                     Contencioso Adminstrativo-Tributário 
 
                                                                                                                            

Pág 2/4 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

A julgadora de primeira instância, em sentença proferida as fls. 140 a 143, 
faz breve relato e aduz que a demanda se refere a aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS conforme TARE e aplicou redução de base de calculo; o sujeito 
passivo está devidamente identificado conforme o art. 20. § 1o da Lei nº 1.288/01; 
relata que a descrição da infração está clara e precisa e contem todos os 
documentos comprobatórios dos fatos; que foi juntado CD-ROM que demonstra nota 
a nota, produto a produto que ocorreu a redução de base de calculo nas saídas 
internas com alíquota de 17%; em relação à arguição de Decadência que a 
contagem do prazo começa fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte 
conforme art. 173, inciso I do CTN; nega provimento em relação as preliminares; 
entende que processo está bem formalizado e todas provas do ilícito descrito estão 
aqui contidas e nega também o pedido de diligencia; que o autor do procedimento 
comprovou nos autos e a impugnante admitiu que foram utilizados os dois benefícios 
nas operações de saída de mercadorias tributadas gerando assim prejuízo ao erário 
estadual e julgou PROCEDENTE o auto de infração a reclamação tributária do 
campo 4.11 no valor de R$ 2.011.312,32 (dois milhões onze mil trezentos e doze 
reais e trinta e dois centavos). 

 
A autuada foi intimada por “AR” da sentença de primeira instância em 25 

de maio de 2017 e apresentou recurso em 22 de junho de 2017, faz breve relato dos 
fatos presentes ao processo e recorre da decisão da julgadora de 1o instancia 
reiterando todas as alegações feitas na impugnação questiona a multa aplicada e ao 
final pede a nulidade do procedimento e no mérito à improcedência, fls. 141 a 156;  

 
Em parecer da Representação Fazendária, fls. 159 a 161, faz algumas 

alegações sobre o principio da estrita legalidade e sobre a situação de fato 
alinhavada pelo CTN no art. 116, inciso I, salienta que as alegações da autuada não 
foi apresentado provas para contrapor as alegações do autor do procedimento, que 
o lançamento atende às legitimas pretensões da Fazenda Pública e pede a 
CONFIRMAÇÃO da sentença de 1ª instância. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido, o presente processo formalizado por meio do 

auto de infração no 2016/004600, referente à aproveitamento indevido de crédito no 
valor de R$ 2.011.312,32 (dois milhões onze mil trezentos e doze reais e trinta e dois 
centavos) durante o ano de 2011, por aproveitar o beneficio do TARE 2.192/2009 e 
redução de base de calculo. 

 
O autor do procedimento alega que o sujeito passivo ao efetuar as vendas 

das mercadorias reduzindo a base de calculo e apurou o imposto devido conforme o 
Tare 2.192/2009 que estabelece carga tributaria de 2% nas operações internas e 1% 
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nas interestaduais, fato que caracteriza utilização de dois benefícios na mesma 
operação, o qual a legislação tributaria veda este fato. 

 
Constata-se ao analisar as notas fiscais de venda, que a autuada nas 

operações internas reduz a base de calculo conforme está estabelecido no 
regulamento do ICMS para emissão de notas fiscais em operações internas, mas 
analisando os recibos de entrega de escrituração fiscal digital, fls. 126 a 137, 
verifica-se que ao apurar o ICMS a autuada não utilizou a base de cálculo reduzida 
para apurar e recolher o ICMS, fato alegado pela autuada em duas instancias 
administrativas. 

 
Compulsando as provas processuais constata-se que o autor do 

procedimento ao elaborar o levantamento básico do ICMS, fls. 04, determina que a 
base de calculo das vendas internas foi de R$ 26.370.128,47 (vinte seis milhões 
trezentos e setenta mil cento e vinte oito reais e quarenta e sete centavos) campo 
7.1 e 7.4 e R$ 1.565.967,63 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil 
novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) referente vendas 
interestaduais campo 8.1, 8.2 e 8.4 e foi recolhido no mesmo período o valor de R$ 
827.428,19 (oitocentos e vinte sete mil quatrocentos e vinte oito reais e dezenove 
centavos) campo 15. Através das informações do levantamento, verifica-se 
procedem as razões da autuada, quando afirma que efetuou o cálculo e o 
recolhimento do ICMS considerando o valor contábil e não a base de cálculo 
contidas nas notas emitidas e relatada no levantamento em questão.  

 
Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, 

julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2016/004600 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
2.011.312,32 (dois milhões, onze mil, trezentos e doze reais e trinta e dois 
centavos), referente ao campo 4.11.  

 
É o voto.   
 
 

DECISÃO 
 
 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-
lhe provimento, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2016/004600 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 2.011.312,32 
(dois milhões, onze mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos), referente ao 
campo 4.11. O Representante Fazendário João Alberto Barbosa Dias fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, 
José Cândido de Moraes, Osmar Defante, Kellen C. Soares Pedreira do Vale e 
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Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e seis 
dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

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

TO, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator  


