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ACÓRDÃO Nº: 681/2008
PROCESSO Nº: 2008/6040/500674          
IMPUGNAÇÃO: 35
IMPUGNANTE: ADAMANT TRADING COMPANY S/A.
IMPUGNADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.383.640-0

EMENTA: ICMS. Parcela do Imposto Devida Por Substituição Tributária. 
Constatação de Recolhimento Anterior ao Lançamento – Quando houver 
comprovação do pagamento do imposto reclamado, antes de iniciada a auditoria 
fiscal, o lançamento há que ser julgado improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para julgar 
improcedente o auto de infração nº 2008/000486 nos valores de R$43.987,09 
(quarenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e nove centavos) e 
R$1.428.695,49 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil e seiscentos e 
noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. Os Srs. Gaspar Maurício Mota de Macedo e Adelcimar 
Esperandio fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e Impugnante, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de setembro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, nos contextos seguintes:
Contexto 04: A importância de R$43.987,09 (quarenta e três mil, novecentos e 
oitenta e sete reais e nove centavos), incidente sobre o valor das operações, de 
importação do exterior, de mercadorias não contempladas com diferimento do 
pagamento do imposto, conforme previsto na sub-cláusula sexta do TARE nº 
1.580/2005 e aditivo 01/2006, constatada através da contabilidade e das notas 
fiscais descritas no levantamento do ICMS, relativo ao período de 2006. 
Contexto 05: A importância de R$1.428.695,49 (um milhão, quatrocentos e vinte 
e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), 
incidente sobre o valor das operações, de importação do exterior, de mercadorias 
não contempladas com diferimento do pagamento do imposto, conforme previsto 
na sub-cláusula sexta do TARE nº 1.580/2005 e aditivo 01/2006, constatada 
através da contabilidade e das notas fiscais descritas no levantamento do ICMS, 
relativo ao período de 2007. 
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O contribuinte apresenta impugnação, desistindo do julgamento de primeira 
instância, conforme art. 45, parágrafo único da lei nº 1.288/2001.  Diz que as duas 
supostas infrações têm o mesmo fato gerador. O contribuinte firmou TARE para 
diferir o pagamento do imposto nas operações, pelo desembaraço aduaneiro de 
mercadorias, na fase seguinte, ou seja, para quando das revendas. Para ter o 
beneficio fiscal é necessária a emissão do documento “Guia para liberação de 
mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS”. Que 
segundo o TARE nº 1.580/2005, o valor da carga tributária efetiva é 2% e que a 
sub-clausula sexta se apresenta com a pretensão de restringir o diferimento para 
permiti-lo apenas para algumas mercadorias. Que a auditoria interpretou que em 
não estando permitido no TARE, não haveria redução da carga tributária. Mas, 
que a sub-cláusula sexta não tem valor jurídico, tendo em vista que trata da 
restrição ao diferimento, coisa que a lei não fez. Que a lei nº 1.201/2000 não faz 
nenhuma restrição ao diferimento do pagamento do ICMS importação para as 
mercadorias importadas pelo impugnante, e o TARE não pode dizer mais que a 
lei. As restrições permitidas são apenas aquelas previstas na própria lei nº 
1.201/2000, quais sejam: mercadorias sujeitas à substituição tributária, produtos 
primários, produtos industrializados pelo próprio estabelecimento e mercadorias 
destinadas a consumidor final. Que a restrição imposta pelo TARE engessa a 
empresa a ponto de torná-la inviável. Requer a improcedência do auto de 
infração.   

A Representação Fazendária se manifesta dizendo que a inserção da sub-
cláusula sexta, da cláusula primeira, no Aditivo nº 001/2006 do TARE 1.580/2005 
é um ato nulo de pleno direito. Que nenhum direito dela vai gerar. Com essas 
considerações, entende que o lançamento não se sustenta.

O contribuinte em seu recurso juntou provas capazes de ilidir o feito, 
comprovando o pagamento do tributo exigido na peça básica. 

E o pagamento, conforme dispõe o art. 156, inciso I da Lei nº 5.172/66 –
CTN, é uma das formas de extinção do crédito tributário.

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário foi elaborado com falhas, pois quando elaborado, o contribuinte não 
tinha nenhum crédito tributário a ser reclamado. 

De todo exposto, no mérito, conheço da impugnação, dou-lhe provimento 
para julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000486 nos valores de 
R$43.987,09 (quarenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e nove 
centavos) e R$1.428.695,49 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, 
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seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


