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ACÓRDÃO Nº.: 046/2008
PROCESSO: 2007/6040/502407                        
IMPUGNAÇÃO: 13
IMPUGNANTE: SAFRA COMMODITIES LTDA.               
IMPUGNADA:  FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Contribuinte substituto tributário. Operações somente a contribuinte de 
outras Unidades da Federação. Ausência de fato gerador do ICMS Substituição 
Tributária. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, conhecer da impugnação e julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/003045 em relação ao valor de R$ 58.723,08 (cinqüenta e oito 
mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos). Os Srs. Rodrigo Coelho e 
Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda 
Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 58.723,08 (Cinqüenta e oito 
mil setecentos e vinte três reais e oito centavos), referente a parcela do imposto 
devido por substituição tributária, sobre mercadorias adquiridas por intermédio 
das notas fiscais constantes do levantamento substituição tributária relativo ao 
periodo de 01/07/2003 a 31/12/2003. O processo 2005/6040/501210 deve ser 
anexado como prova das cópias das notas fiscais.

A autuada foi intimada apresentou impugnação requerendo o julgamento 
pelo COCRE , 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 pela 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 protocolos firmados entre os estados e o distrito federal dispõe 
que a substituição 
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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 em sua manifestação entende que a 
lavratura do auto de infração tornou-se desnecessária, uma vez que a exigência 
tributaria ficou afastada pela comprovação da efetiva saída de mercadorias 
interestaduais, anterior a ação fiscal.

Em análise aos autos constata-se que razão assiste ao contribuinte uma 
vez que as mercadorias constantes da autuação na operação subseqüente não 
foram comercializadas em território Tocantinense, mas sim em outras Unidades 
da Federação. Vejamos o que diz o art. 60 Decreto 462/97:

Art. 60 – Nas saídas de mercadorias destinadas a 
industria ou a outra Unidade da Federação, em 
operações tributadas, já alcançadas pela substituição 
tributaria, o contribuinte substituído emitira nota fiscal 
segundo as normas comum de tributação, 
escriturando-as nas colunas próprias, com débito do 
imposto, no livro de registro de saídas, exceto em 
relação aos combustíveis líquidos e gasosos derivados 
ou não de petróleo e lubrificantes que obedecerão o 
disposto nos artigos 53 e 54 ambos deste 
regulamento.

Parágrafo único: Na hipótese prevista neste artigo, o 
remetente da mercadoria poderá creditar-se do 
imposto relativo à entrada desta, na proporção da 
quantidade da saída, cujo crédito corresponderá ao 
montante resultante da soma do ICMS normal, 
destacado na nota fiscal de aquisição, e da parcela do 
imposto retido, devendo o total ser escriturado no 
mesmo mês em que ocorrer a saída, no item “007-
outros créditos”, do livro de registro de apuração do 
ICMS, precedido da expressão: “ Mercadorias com 
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ICMS Retido- Remessas para industria” ou “ 
Mercadorias com ICMS retido – Remessas 
Interestaduais”, conforme o caso. 

            

No presente caso o correto seria o contribuinte creditar-se do imposto 
relativo às entradas e debitar o mesmo valor no momento das saídas sendo que 
não houve este procedimento pelo mesmo, portanto usando principio da 
razoabilidade uma vez que a operação não causou prejuízos ao erário publico 
entendo que é improcedente a exigência tributária.

Pelo acima exposto voto pela improcedência do auto de infração 
nº.2007/003045, absolvendo o sujeito passivo no valor de R$ 58.723,08 
(cinqüenta e oito mil setecentos e vinte três reais e oito centavos), lançado na 
inicial.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
05 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária

            


