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ACÓRDÃO Nº: 312/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503306         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.516
RECORRENTE: FORMAQ MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Imposto Não Retido e Não Recolhido. 
Contribuinte Destinatário Responsável Solidário – O contribuinte destinatário das 
mercadorias passa a ser responsável pelo recolhimento do imposto quando o 
remetente não retém e não recolhe o ICMS/ST, devendo ser excetuadas do 
lançamento as operações com tributação normal.

Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS. Créditos Recebidos em 
Transferência da Matriz. Ausência de Legislação que Trata do Assunto - Legítimo o 
estorno de créditos aproveitados ante a inexistência de lei que autoriza a operação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a nulidade de sentença por não analisar todas as questões 
postas, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento parcial para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2008/002126 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$537,38 (quinhentos e trinta 
e sete reais e trinta e oito centavos), e R$4.771,01 (quatro mil, setecentos e setenta 
e um reais e um centavo), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente no valor de R$196,70 (cento e noventa e seis 
reais e setenta centavos), referente o campo 4.11. 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 Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 14 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de recolher 
ICMS no valor de R$ 734,08 (Setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributaria sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento substituição 
tributaria, relativo ao exercício de 2006. No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS 
na importância de R$ 4.771,01 (Quatro mil, setecentos e setenta e um reais e um 
centavo), referente a parcela do imposto devido por ter se creditado de valor 
recebido por transferência de crédito quando ainda não havia a devida 
regulamentação determinada pelo artigo 29 da Lei 1.287/01, conforme levantamento 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/002126

do ICMS e lançamentos de ofício – detalhamento auxiliar ao levantamento do ICMS, 
referente ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenado o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 537,88, 
campo 4.11 e R$ 4.771,01, campo 5.11 e absolvendo no valor de R$ 196,20, parte 
do campo 4.11.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntario tempestivo, argüiu preliminar de 
nulidade da sentença pelo fato que a julgadora limitou-se a rejeitá-la sob a alegação 
que o contribuinte trabalha com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributaria e por este motivo conhece o anexo I da Lei 1.287/01, portanto, isso não é 
argumento jurídico para rejeitar a referida preliminar e que é dever do fisco e não do 
contribuinte tipificar exatamente a infração tal qual esta posta na lei, mesmo porque 
ele é quem deve ter o cabedal jurídico suficiente para interpretar a lei.

No mérito, argumenta que em relação ao item 4.1, o mesmo deve ser julgado 
improcedente, uma vez que o trabalho fiscal apresentou inúmeros erros, que o torna 
viciado e imprestável para constituir o pretendido crédito tributário e, também, o item 
5.1 deve ser julgado improcedente, uma vez que as transferências foram efetuadas
à luz do artigo 29 da Lei 1.287/01, norma auto-aplicável em face da inércia do poder 
executivo, por cinco anos, e também porque os princípios da não cumulatividade, de 
propriedade, do enriquecimento sem causa, da moralidade, da eficiência, da 
igualdade tributaria, da analogia e proporcionalidade protegem a impugnante.

Ao final, requer que os autos retornem à primeira instância para novo 
julgamento, por absoluta falta de motivação, e se ultrapassada esta fase requer a 
reforma da sentença e que o auto de infração seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instancia e julgar procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo, sobre a preliminar de nulidade da 
sentença de primeira instância, por não analisar todas as questões postas, entendo 
que a mesma não deve prevalecer, pois como se percebe na referida sentença a 
julgadora de primeira instância analisou e fundamentou sua decisão em todas as 
questões postas na impugnação.
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Em análise de mérito, em relação ao contexto 4 pode-se verificar que nos 
documentos juntados aos autos existem mercadorias que estão sujeitas a tributação 
normal, fato este percebido pela julgadora de primeira instância que exclui os 
mesmos da base de cálculo.

Quanto ao contexto 5, que se refere a aproveitamento indevido de créditos de 
ICMS, ficou constatado que o contribuinte recebeu transferências de créditos de 
ICMS de sua matriz. Como se pode verificar o Decreto 462/97, que se encontrava 
em vigência até o dia 31/12/2006, não tratava do assunto, somente ocorrendo com a 
vigência do Decreto 2.912/2006, que revogou o Decreto 462/97 e aprovou o 
regulamento do ICMS, e passou a vigorar a partir de primeiro de janeiro de 2007. 
Portanto, no exercício em que foram efetuadas as referidas transferências ainda não 
estava vigente a lei que tratava do assunto.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por não analisar 
todas as questões postas, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e 
dou-lhe provimento parcial para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2008/002126 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$537,38 (quinhentos e trinta 
e sete reais e trinta e oito centavos), e R$4.771,01 (quatro mil, setecentos e setenta 
e um reais e um centavo), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente no valor de R$196,70 (cento e noventa e seis 
reais e setenta centavos), referente o campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


