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ACÓRDÃO Nº : 616/2009
PROCESSO : 2007/6140/500550
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.063
RECORRENTE : VIAÇÃO PARAISO LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.026.945-8

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Notas Fiscais de Compras de 
Materiais de Uso e Consumo. Aquisição Oriunda de Outras Unidades da Federação 
– Impossibilidade de apropriar-se de créditos de ICMS quando se trata de material 
destinado a uso e consumo final da empresa.

Recolhimento de ICMS Menor que o Devido. Alíquota Aplicada Inferior a 
Determinada em Legislação – Correta a exigência da diferença do valor recolhido à 
menor quando utilizada alíquota inferior a estabelecida. 

Diferencial de Alíquota. Materiais Destinados a Uso e Consumo - É devido o 
diferencial de alíquota na aquisição interestadual de bens destinados ao uso e 
consumo do estabelecimento.

Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas.  Suprimentos Ilegais de Caixa. 
Entrada de Numerários Sem Comprovação de Origem - Caracterizada a omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas ou prestação de serviço de transporte, 
quando não comprovada a origem das entradas de numerário.

ICMS Substituição Tributária. Imposto não Destacado e Não Recolhido Pelo 
Remetente. Responsabilidade Solidária – Obrigatório o recolhimento do ICMS/ST 
pelo destinatário quando não for retido e recolhido pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 
2007/003649 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 45.650,40 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e 
quarenta centavos), R$ 527,60 (quinhentos e vinte e sete reais e sessenta 
centavos), R$ 7.364,22 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois 
centavos), R$ 8.613,15 (oito mil, seiscentos e treze reais e quinze centavos), R$ 
8.373,05 (oito mil, trezentos e setenta e três reais e cinco centavos), R$ 7.222,70 
(sete mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta centavos), R$ 12.729,69 (doze mil, 
setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), R$ 11.850,92 (onze 
mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), R$ 7.113,54 (sete mil, 
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cento e treze reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 644,15 (seiscentos e 
quarenta e quatro reais e quinze centavos), R$ 8.542,97 (oito mil, quinhentos e 
quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), R$ 1.261,59 (um mil, duzentos e 
sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), R$ 6.688,52 (seis mil, seiscentos 
e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), lançados nos campos 4.11 a 
16.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de 
novembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 e 8.1, por 
aproveitar indevidamente créditos de ICMS no valor total de R$ 54.023,45 
(cinqüenta e quatro mil e vinte três reais e quarenta e cinco centavos), referente a 
apropriação de créditos de ICMS destacados em notas fiscais de compras de 
mercadorias provenientes de outra unidade da federação, destinadas ao uso e 
consumo final. No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 527,60 
(quinhentos e vinte sete reais e sessenta centavos), por ter aplicado alíquota do 
imposto em desacordo com a determinada na legislação, o que ocasionou apuração 
do imposto a menor, relativo ao mês de setembro de 2002. Nos campos 6.1, 9.1, 
11.1, 13.1 e 15.1 por deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no valor de R$ 
28.343,58 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e cinqüenta e oito 
centavos), referente a entrada de mercadorias provenientes de outra unidade da 
federação, destinada ao uso e consumo final relativo aos exercícios de 2002 a 2006, 
conforme constatado por meio do levantamento do ICMS diferencial de alíquota. Nos 
campos 7.1, 10.1 e 12.1 por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 28.656,38 
(vinte e oito mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e trinta e oito centavos), 
referente a omissão de vendas relativo a ocorrência de saldos credores de caixa ou 
suprimentos ilegais, constatado por meio do levantamento da conta caixa. Nos 
campos 14.1 e 16.1, por deixar de recolher ICMS substituição Tributária no valor de 
R$ 15.231,49 (quinze mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributária sobre mercadorias 
adquiridas de outra unidade da federação destinadas ao consumo final.

A autuada foi intimada apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, contestando a sentença de primeira 
instância, alegando ter demonstrado o equívoco, não sendo os mesmos analisados. 
Alega, também, que o julgador diz que o documento fiscal BIC, deixa claro nos 
campos 5.1 a 5.12 a atividade econômica da impugnante, que se sujeita ao ICMS 
em várias formas, normal, diferencial de alíquota e Substituição Tributária, conforme 
artigo 155, no entanto, no campo 5.5, está destacado o número 1 “normal”.

Ante ao apresentado e demonstrado a insubsistência e a improcedência da 
ação fiscal requer que seja acolhido o presente recurso para modificar a decisão de 
primeira instância para cancelar e arquivar o auto de infração.

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

Em sessão plenária realizada aos 26 dias do mês de março de 2008, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Tocantins decidiu por unanimidade 
acatar a preliminar de nulidade da sentença por não decidir sobre todas as questões 
postas pela requerente, determinando que outra seja prolatada na forma legal.

Em nova sentença o julgador de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade absoluta do 
lançamento por apresentar vários erros no levantamento, sendo recomendável à 
elaboração de novo auto. 

No mérito, diz que a empresa tem como atividade a prestação de serviço de 
transporte rodoviário de passageiros e desde a aprovação da Lei 1303/2002 faz uso 
dos benefícios previstos no inciso IV, do § 1º, da referida lei, portanto, reduz a carga 
tributária final e paga 5% sobre o faturamento, ficando desta forma proibido o 
cotejamento entre créditos e débitos sendo, portanto, ilegais os contextos 4; 5 e 8.

Quanto ao diferencia de alíquota diz que sempre orienta seus fornecedores a 
aplicarem a alíquota interna do estado de origem e que neste caso a recorrente não 
tem obrigação de recolher imposto diferencial de alíquota.
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Diz, também, que quanto a omissão de saídas detectadas em levantamento 
da conta caixa o mesmo não deve prevalecer, pois foi efetuado dia a dia, e se fosse 
feito no final do mês veria que o saldo de caixa sempre se encontrava devedor.

Quanto à falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária alega que se 
analisarmos os levantamentos poderemos verificar que os mesmos são 
completamente imprecisos, pois os valores da coluna entradas são idênticos aos 
valores da base de cálculo e o levantamento não destaca qual o valor do VA que foi 
inserido na base de cálculo. Ao final, vem requerer a improcedência do auto de 
infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Em análise aos autos constata-se que nos contextos 4 e 8 houve o 
aproveitamento indevido dos créditos de ICMS, referente a entrada de mercadorias 
oriundas de outras unidades da federação, destinadas ao uso e consumo final da 
empresa. Como se comprova nos autos, as referidas notas fiscais realmente tratam 
de produtos destinados ao uso e consumo da empresa, portanto, a mesma não tem 
direito a apropriar-se do referido crédito de ICMS.

O contexto 5, cobra ICMS pelo fato do contribuinte ter se utilizado de uma 
alíquota que ocasionou uma apuração de imposto a menor que a determinada, 
portanto, desta forma, deixando de recolher o imposto devido, entendo ser correta a 
exigência.

Quanto aos contextos 6, 9, 11, 13 e 15, percebe-se que o remetente ao emitir 
a nota fiscal destaca o imposto com alíquota reduzida, destinada a vendas para 
outros estados, quando na verdade, por se tratar de produto destinado ao uso e 
consumo, deveria ter destacado o imposto com a alíquota interna, desta forma, 
entendo que cabe ao destinatário o recolhimento da diferença, pois tais mercadorias, 
conforme denota, foram destinadas ao uso e consumo final da empresa.

Nos contextos 7, 10 e 12 do auto de infração, o contribuinte teve em alguns 
períodos saldo credor de caixa, uma vez que o ingresso de numerário que adentrou 
ao caixa da empresa não foi comprovado, portanto, tal fato caracteriza omissão de 
registro de saídas tributadas. 

Nos campos 14.1 e 16.1, ocorre a falta de recolhimento ou retenção do 
imposto Substituição Tributária pelo remetente, e como é sabido, quando o imposto 
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não é retido e tampouco recolhido pelo remetente, o destinatário passa a ser 
obrigado ao recolhimento do referido imposto como responsável solidário.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração de nº. 2007/003649 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 45.650,40 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta 
reais e quarenta centavos), R$ 527,60 (quinhentos e vinte e sete reais e sessenta 
centavos), R$ 7.364,22 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois 
centavos), R$ 8.613,15 (oito mil, seiscentos e treze reais e quinze centavos), R$ 
8.373,05 (oito mil, trezentos e setenta e três reais e cinco centavos), R$ 7.222,70 
(sete mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta centavos), R$ 12.729,69 (doze mil, 
setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), R$ 11.850,92 (onze 
mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), R$ 7.113,54 (sete mil, 
cento e treze reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 644,15 (seiscentos e 
quarenta e quatro reais e quinze centavos), R$ 8.542,97 (oito mil, quinhentos e 
quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), R$ 1.261,59 (um mil, duzentos e 
sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), R$ 6.688,52 (seis mil, seiscentos 
e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), lançados nos campos 4.11 a 
16.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


