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ACÓRDÃO Nº.: 279/2008
PROCESSO: 2007/6040/502399                        
IMPUGNAÇÃO: 14
IMPUGNANTE: SAFRA COMMODITIES LTDA.               
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Contribuinte aproveitou indevidamente 
créditos de mercadorias adquiridas de outras Unidades da Federação. 
Escriturações das notas fiscais de entradas deverão ser efetuadas sem o crédito 
do imposto. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para, julgar 
procedente o auto de infração nº. 2007/003038 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 9.496,04 (nove mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais e quatro centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de abril de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 9.496,04 (Nove mil 
quatrocentos e noventa e seis reais e quatro centavos), referente ao 
aproveitamento indevido de crédito tributário na entrada de mercadoria sujeitas à 
substituição tributária no exercício de 2005, conforme cópia das notas fiscais em 
anexo e do livro de registro de entradas.

A autuada foi intimada apresentou impugnação tempestiva, Argüiu que a 
empresa é portadora do TARE de nº. 1.153/2001 e seus aditivos 001/02 e 002/03 
que lhe concede benefícios da Lei 1.201/00 e ao mesmo tempo  atribui a mesma 
a condição de substituto tributário pelas operações subseqüentes; também 
merece destaque o procedimento da auditoria, uma vez que a impugnante tinha 
sido anteriormente fiscalizada entre os períodos de 01/07/2001 a 30/06/2003 
conforme  TVF. 2003/000070 e 2003/001553, que por sua vez demonstravam a 
regularidade e o cumprimento das obrigações tributárias da empresa impugnante; 
que a revisão de lançamento de oficio por erro de direito ou por mudança de 
critérios jurídicos sobre o mesmo fato gerador e sujeito passivo, não é autorizado 
pelo CTN; o convenio CONFAZ 81/93, que estabelece normas gerais a serem 
aplicadas a regimes de substituição tributária, instituídos por Convenio ou 
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protocolos firmados entre os estados e o distrito federal dispõe que a substituição 
tributária não se aplica às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo 
por substituição da mesma mercadoria, esta disposição foi ratificada pelo artigo 
47 inciso II do Decreto 462/97 e atualmente pelo inciso I do § 7º do art. 46 do 
Decreto 2.912/07. Argumenta também que todas as mercadorias adquiridas foram 
posteriormente vendidas para outros Estados da Federação, descaracterizando 
assim a ocorrência do fato gerador da Substituição Tributária pelas operações 
subseqüentes, que exige o consumo das mercadorias em território Tocantinense 
pra configuração do mesmo.

Ante ao exposto vem requerer que seja acolhida a presente impugnação 
para o fim de assim ser decidido, para cancelar e arquivar o auto de infração nº. 
2007/003045 e extinguir o processo.

A Representação Fazendária emite despacho ao chefe do CAT, sugerindo 
saneamento e que o processo seja enviado ao órgão preparador para que o 
contribuinte seja intimado a regularizar a representação, no prazo de quinze dias 
conforme determina o artigo 21 da Lei 1.288/2001.

As fls. 45 o contribuinte regulariza a representação apresentando 
procuração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
procedência do auto de infração.

Em analise ao processo ficou constatado que o contribuinte aproveitou-se 
de créditos de ICMS, destacados em notas fiscais de aquisição de mercadorias 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária, o que não é correto conforme 
determina a legislação tributária, senão vejamos o que diz o Art. 58, inciso I, do 
RICMS, Dec. 462/97

Art. 58 Nas operações com as mercadorias 
relacionadas no Anexo XI deste regulamento, os 
estabelecimentos que na condição de 
contribuintes substituídos ou substitutos, 
adquirirem mercadorias cujo imposto tenha sido 
retido anteriormente, ou que tiverem assumido o 
encargo de proceder a retenção e o pagamento 
do ICMS, deverão:

I – escriturar a nota fiscal emitida pelo fornecedor 
na coluna “outras operações sem crédito do 
imposto” do livro registro de entradas;
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Pelo exposto conheço da impugnação, nego-lhe provimento e julgo o auto 
de infração nº. 2007/003038 procedente condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 9.496,04 (Nove mil quatrocentos e 
noventa e seis reais e quatro centavos), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


