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ACÓRDÃO Nº : 129/2010
PROCESSO Nº : 2007/6040/502973
REEXAME NECESSÁRIO : 2.700
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
INSC. ESTADUAL : 29.999.093-1

EMENTA: Apropriação Indevida de Créditos de ICMS Substituição Tributária. 
Devolução Simbólica Emitida para o Remetente. Imposto Apropriado. Posterior 
Retorno Simbólico à Empresa deste Estado – Não prospera o lançamento que exige 
estorno de crédito de ICMS - ST comprovado o não prejuízo ao erário público na 
realização da operação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2007/003739 e absolver o sujeito passivo no
valor de R$ 1.950.578,46 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, quinhentos e 
setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 25 dias do mês de março de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
1.950.578,46 ( um milhão, novecentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e quarenta e seis centavos), por ter apropriado indevidamente créditos de 
ICMS Substituição Tributária no livro de apuração do ICMS/ST, de notas fiscais de 
devolução graciosa, de querosene e gasolina de aviação, emitidas por empresa 
deste Estado, relativo ao exercicio de 2005.

A autuada foi intimada compareceu aos autos com impugnação.

Às folhas 42, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
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pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, arguiu preliminar de nulidade da sentença por 
cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a julgadora não apreciou os 
documentos quando da sentença, alegando que os referidos documentos não se 
encontravam anexados ao processo.

No mérito, aduz que todas as notas fiscais objeto da autuação destinam-se a 
revendedores tocantinenses de combustivel, bem como os combustiveis constantes 
das notas fiscais, são especificos para aeronaves, com o reciolhimento do ICMS/ST.

Diz que a empresa firmou contrato de fornecimento com as empresas aéreas 
para atendê-las diretamente, sendo que a revendedora do Tocantins é apenas uma 
prestadora de serviços, portanto, a empresa prestadora do serviço emite uma nota 
de devolução no valor exato do que foi abastecido e em seguida a Petrobrás emite 
uma nota fiscal de venda para a referida empresa aérea com o recolhimento do 
imposto para o Estado do Tocantis, fato este que fortifica o entendimento da 
improcedencia do auto de infração.

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

Em sessão plenária realizada aos 13 dias do mes de maio 2009, o Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu acatar a preliminar de nulidade da 
sentença, determinado que outra seja prolatada na forma legal.

Em nova sentença, a julgadora de primeira instância conheceu da 
impugnação, deu-lhe provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifestou concordando 
com a decisão de primeira instância.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.
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Analisado e discutido o presente processo pode-se constatar que não se trata 
de devolução graciosa conforme se noticia nos autos, mas sim de uma operação de 
devolução de mercadorias e consequente venda para empresas com endereço 
neste Estado.

No presente caso, a Petrobrás Distribuidora emite nota fiscal de venda do 
combustivel para a empresa abastecedora do Tocantins, que ao proceder o 
abastecimento das aeronaves das empresas com as quais a Petrobrás Distribuidora 
mantem convênio emite a nota fiscal de devolução da quantidade exata em que 
houve o abastecimento com o destaque do ICMS/ST, imposto este que a Petrobrás 
Distribuidora se crédita e em seguida emite nota fiscal de venda do referido 
combustivel com o destaque do imposto, para ser recolhido ao Estado do Tocantins, 
fechando desta forma o círculo da operação sem causar prejuízo algum ao erário.

Portanto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância quando 
julgou improcedente o auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2007/003739 e 
absolver o sujeito passivo no valor de R$ 1.950.578,46 (um milhão, novecentos e 
cinquenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), 
referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


