
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 4 AI 2008/001598

ACÓRDÃO Nº:221/2009   
PROCESSO Nº: 2008/6860/500871
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.456
RECORRENTE: J E DE SOUZA NETO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Substituição Tributária. Tributo Anteriormente Recolhido - O lançamento 
do crédito tributário não é devido quando houver a comprovação do pagamento. 

ICMS. Substituição Tributária. Aproveitamento de Crédito - Não há de prosperar o 
lançamento que estorna crédito de ICMS de mercadorias sob o regime de 
substituição tributária, saídas para outras unidades da federação.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001598 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 722,84 
(setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), R$256,44 (duzentos e 
cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), R$1.630,70 (um mil, 
seiscentos e trinta reais e setenta centavos), R$1.318,80 (um mil, trezentos e 
dezoito reais e oitenta centavos), e R$844,68 (oitocentos e quarenta e quatro reais e 
sessenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de maio de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
4.773,46 (quatro mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), 
referente à parcela do imposto devido por substituição tributária sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do Levantamento 
Substituição Tributária, nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, e aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS, relativo aos meses de 09, 10, 11 e 12/2003, e ano de 
2004.

A autuada foi intimada, por ciência direta, para impugnar o auto de infração ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia.
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo a recolher o valor constante da peça inicial, por 
entender que ficou constatado que o contribuinte não recolheu a parcela do ICMS 
por substituição tributária das mercadorias adquiridas, sujeitas a este regime de 
apuração, e que quanto ao aproveitamento indevido de crédito está correta a 
cobrança do imposto. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar, e, no mérito, 
requer a nulidade do auto de infração, por não condizer com a realidade, e que os 
impostos das mercadorias originárias do auto de infração estão pagos e as notas 
fiscais carimbadas na barreira da entrada do Estado, conforme cópia das notas 
fiscais e DARES, anexo. 

A REFAZ recomenda solicitar junto à Diretoria de Regimes Especiais, 
informação quanto à existência e valores das pautas fiscais, vigentes à época da 
emissão das notas fiscais, para (pneus e câmara de ar) que confronte se os valores 
destas eram superiores ou não ao valor do V.A. aplicado nos três levantamentos em 
anexo, cujo percentual foi no valor de 42% (quarenta e dois  por cento). Assim como, 
acha oportuno, devolver os autos à coletoria de preparo para que se anexe os 
demonstrativos dos créditos fiscais, referente ao crédito de ICMS, decorrente do 
levantamento do ICMS referente ao exercício fiscal 2004, que apontou um 
aproveitamento indevido de créditos do ICMS, no valor de R$ 844,68.

Em análise aos autos, verifica-se quanto aos contextos 4.1 a 6.1, que os itens 
4.1 e 4.2, do anexo XXI, do Regulamento do ICMS, Dec. 2.912/06, expostos abaixo, 
trazem os seguintes percentuais para a composição da base de cálculo, para 
cobrança do ICMS substituição tributária dos produtos constantes das notas fiscais 
detalhadas nos levantamentos de fls.05/08, que transcrevemos, a saber:

4.1 Pneus, dos tipos utilizados em automóveis 
de passageiros (incluído os veículos de uso 
misto - camionetas e os automóveis de corrida) 
42%.

4.2 Pneus, dos tipos utilizados em caminhões 
(inclusive para os fora de estrada), ônibus, 
aviões, máquinas de terraplenagem, de 
construção e conservação de estradas, 
máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira
32%.
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Em revisão aos levantamentos, constatou-se que os cálculos efetuados para 
apuração do ICMS substituição tributária, pela autuante, estão equivocados, tendo 
em vista que, após a conferência,  o valor do ICMS substituição tributária a recolher, 
relativo as notas fiscais mencionadas, são os mesmos constantes dos documentos 
fiscais, fls. 45/84, os quais foram devidamente recolhidos, conforme GNREs, nos 
autos.

Quanto aos contextos 7.1 e 8.1, referente aproveitamento indevido de 
crédito, o trabalho fiscal não deve prevalecer, visto que se trata de vendas 
interestaduais de mercadorias sujeitas a substituição tributária, e o parágrafo único 
do Art. 43, do Regulamento do ICMS, Decreto 2.912/06, assim posiciona quanto ao 
lançamento.

Art. 43. Nas saídas interestaduais, inclusive na 
devolução ou desfazimento do negócio, entre 
contribuintes, com mercadorias já alcançadas 
pela substituição tributária, destinadas a 
indústria ou a outra Unidade da Federação, o 
contribuinte substituído deve emitir Nota Fiscal
segundo as normas comuns 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 obedecem ao disposto nos 
artigos de 70 a 87 deste Regulamento, 
observado que deve constar do documento fiscal 
referente à mercadoria devolvida:

I – o número e a data da Nota Fiscal emitida 
quando da remessa originária;

II – a discriminação dos motivos da devolução;

III – o valor da mercadoria devolvida, bem como 
os respectivos impostos destacado e retido

§ 1o Na hipótese prevista no caput deste 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 
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em que ocorrer a saída, no item "007 - Outros 
Créditos”, do Livro de Registro de Apuração do 
ICMS, precedido da expressão: "Mercadorias 
com ICMS Retido – Remessas para Indústria" ou 
"Mercadorias com ICMS Retido - Remessas 
Interestaduais", conforme o caso.

Diante do exposto, considerando que a recorrente apresentou provas 
suficientes para ilidir o feito, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
para reformar a decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 
nº 2008/001598, absolvo o sujeito passivo da obrigação tributária da imputação que 
lhe faz os valores de R$ 722,84 (setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro 
centavos), R$ 256,44 (duzentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e quatro 
centavos), R$ 1.630,70 (hum mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos), R$ 
1.318,80 (hum mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos) e R$ 844,68 
(oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente os 
campos 4.11 a 8.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


