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ACÓRDÃO Nº: 249/2009
PROCESSO: 2008/6640/500817
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7596
RECORRENTE: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Apuração e Recolhimento a Menor do 
Imposto nas Operações de Saídas Internas - Há que prevalecer a exigência 
tributária quando caracterizada a ilicitude praticada pelo contribuinte.
Aproveitamento Indevido de Crédito. Apropriação a Maior de Créditos Presumidos –
É devida a exigência fiscal que estorna créditos apropriados em descordo à 
legislação pertinente.   

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente ao auto de infração nº 2008/002331 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$.38.628,72 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e dois 
centavos) e R$. R$.21.242,93 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e 
noventa e três centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo 
Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos: 

4.1. Recolher ao Erário Estadual o ICMS no valor de R$.38.628,72 (trinta e oito mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), referente a falta de 
recolhimento do ICMS-Subtistuição Tributária nas operações de saídas internas de 
mercadorias, em que a empresa sendo substituta tributária, realizou o recolhimento 
na entrada dessas mercadorias nos meses de janeiro e fevereiro de 2005, porém, no 
mês de março desse mesmo ano, apropriou-se integralmente do esmo recolhimento, 
portanto, anulando qualquer pagamento de ICMS-ST das operações internas, 
tornando-se substituto tributário, porém, suas saídas internas, foram realizadas sem 
débito do imposto (outras), constatado através do levantamento Básico do ICMS e 
Demonstrativo de Apuração do ICMS Substituição Tributária-Saídas Internas. 
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5.1. Aproveitou indevidamente o ICMS no valor de R$.21.242,93 (vinte e um mil, 
duzentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), referente a apropriação 
a maior dos créditos presumidos de 15% (quinze por cento) do valor das operações 
de saídas internas de peças para autos e outras, registradas no campo 008 –
Estornos de Débitos (Livro de Apuração do ICMS nº 001, folhas 37, 38 e 39, como 
créditos de devolução, compra, garantia e transferência, nos meses de abril, maio e 
junho de 2005, constatado através do Levantamento do ICMS e Demonstrativo.

Intimado por AR, o contribuinte apresentou impugnação alegando que no ano 
de 2002, firmou com o fisco Estadual o TARE nº 1.211/2002, que estabeleceu 
tratamento fiscal diferenciado, sendo que a mesma passou a não se creditar do 
ICMS nas entradas, uma vez que lhe foi concedido o direito a um crédito presumido 
de 15% destacado nas operações internas e de 11% nas operações interestaduais e 
que neste período não recolhia ICMS por substituição tributária na qualidade de 
contribuinte substituto; e que, desta forma, até o mês de dezembro de 2004 a 
recorrente cumpriu rigorosamente os termos do TARE e que nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2005, com a instituição do regime de Substituição Tributária para 
autopeças, a despeito do TARE firmado com o Estado do Tocantins, efetuou 
recolhimento por antecipação tributária no valor de R$ 354.587,38. 

Que em virtude de não haver qualquer regulamentação e seguindo a 
orientação da própria Secretaria da Fazenda a recorrente, nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2005, adotou a mesma sistemática do mês de dezembro de 2004, com 
débito integral de ICMS sobre saídas e crédito presumido de 15% sobre as saídas 
internas e 11% sobre as saídas interestaduais, até nova regulamentação para o 
caso. 

Somente a partir do mês de março de 2005, com a reformulação do TARE, a 
requerente passou a adotar a sistemática contida nesta nova legislação, portanto, 
não assistindo razão para lavratura do presente auto de infração.

A julgadora de primeira instância aduz que a impugnante não trouxe ao 
processo qualquer argumento ou fato que acarretasse sua modificação ou anulação. 
Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou procedente o auto de 
infração nº 2008/002331, condenando o sujeito passivo ao pagamento do ICMS nos 
valores de R$.38.628,72 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e 
dois centavos), campo 4.11 e R$. R$.21.242,93 (vinte e um mil, duzentos e quarenta 
e dois reais e noventa e três centavos),  campos 5.11, mais acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância, por AR, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário, com as mesmas alegações da impugnação, acrescentando que 
se necessário poderá fazer a juntada dos documentos que comprovam todos os 
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fatos alegados, na forma de aditamento, tendo em vista o grande volume de 
documentos relacionados, pugnando pela reforma da sentença e de conseqüência o 
cancelamento do auto de infração

A Representação Fazendária, em sua manifestação, diz que se conclui ser o 
presente recurso mero exercício de jus esperniendo da recorrente, habilmente 
exercido, com fins meramente procrastinatórios, e que, todavia, insuficiente para 
ilidir a materialidade dos fatos contra si imputados na peça inicial.

Ressalta-se que o sujeito passivo não trouxe para os autos qualquer prova 
que pudesse ilidir o feito.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/002331, e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$.38.628,72 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e 
setenta e dois centavos), campo 4.11 e R$.21.242,93 (vinte e um mil, duzentos e 
quarenta e dois reais e noventa e três centavos),  campos 5.11, mais acréscimos 
legais.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


