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ACÓRDÃO Nº : 131/2010
PROCESSO Nº : 2008/6040/502738
REEXAME NECESSÁRIO : 2.602
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A.
INSC. ESTADUAL : 29.379.384-0

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.

Não Recolhimento de ICMS Substituição Tributária. Vendas a Consumidor Final. 
Imposto Retido e Recolhido Pelo Remetente - Impossibilidade de se exigir tributo 
quando o mesmo foi retido pelo remetente.

Recolhimento a Menor do ICMS Substituição Tributária. Guia de Recolhimento com 
Valor Menor que o Declarado na GIA-ST (Guia de Informação e Apuração do ICMS 
Substituição Tributária) – Correta a exigência da diferença do imposto, quando o 
mesmo tenha sido recolhido a menor que o efetivamente declarado e devido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 2008001754 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.485,39 (três mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao campo 
8.11, mais acréscimos legais; e absolver o sujeito passivo dos valores de R$ 
62.758,78 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito 
centavos), R$ 81.239,82 (oitenta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e 
dois centavos), R$ 62.074,30 (sessenta e dois mil, setenta e quatro reais e trinta 
centavos), e R$ 3.253,28 (três mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O COCRE 
conheceu e deu provimento ao Recurso Voluntário em relação aos contextos 6.1 e 
7.1 e negou provimento em relação ao contexto 8.11. 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 
27 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
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VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos: nos campos 4.1 e 5.1, no 
valor  de R$ 143.998,60 (cento e quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito 
reais e sessenta centavos), referente ao aproveitamento indevido de créditos do 
ICMS substituição Tributária de notas fiscais de devolução graciosa, no período de 
01/10/2005 a 31/12/2005 e no exercício de 2006. No campo 6.1 e 7.1, por deixar de 
recolher ICMS devido por Substituição Tributária no valor de R$ 65.327,58 (sessenta 
e cinco mil e trezentos e vinte sete reais e cinqüenta e oito centavos), referente à 
remessa de gasolina e querosene de aviação para contribuintes (consumidores 
finais) localizados no Estado do Tocantins, no período de outubro a dezembro de 
2005 e janeiro de 2006. No campo 8.1, por recolher a menor o ICMS Substituição 
Tributária referente ao mês de janeiro de 2006, das remessas de gasolina e 
querosene de avião para contribuintes estabelecidos no Estado do Tocantins.

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, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 62.074,30 
campo 6.11, no valor de R$ 3.253,28, campo 7.11 e no valor de R$ 3.485,39, campo 
8.11, acrescido das cominações legais e absolveu a autuada nos valores de R$ 
62.758,78, campo 4.11 e o valor de R$ 81.239,82, campo 5.11.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo, arguiu preliminar de cerceamento ao direito e defesa pelo não 
acatamento, por parte da julgadora de primeira instância, de diligência fiscal para 
periciar sua documentação fiscal, quando seria possível demonstrar como todas as 
evidências que se cobra tributo indevidamente, no mérito, alega que quanto às 
infrações 4.1 e 5.1 que o procedimento não gera prejuízo ao erário, que não há nada 
que caracterize que a operação é ilegal, irregular, ou devolução graciosa como foi 
denominado pelo fisco, como pode ser entendido pelo exemplo a seguir: a BR 
(impugnante), emite nota fiscal fatura de 10.000 litros de produtos de aviação com 
ICMS/ST, por sua vez, o revendedor, que no caso concreto é a empresa 
WALVEBER, devolve parte dos produtos, ou seja, 5.000 litros, por exemplo, para a 
própria BR com ICMS/ST, por fim a BR credita o ICMS/ST referente a diferença, 
mantendo a tributação sobre outros combustíveis não devolvidos.

Diz, também, que para as infrações dos campos 6.1, 7.1 e 8.1 sejam 
estendidas à exoneração da exação já reconhecida pelo CAT de primeira instância 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 4 AI 2008/001754

às infrações 4.1 e 5.1, que comparando estas com aquelas se conclui 
irremediavelmente, que se trata da mesma caracterização, quanto aos fatos a que 
se deu solução diversa. Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou se 
transforme o julgamento em diligência, para depuração de prova pericial contábil, 
medida que demonstrará que não há tributo devido pela recorrente, se não for o 
caso, requer a reforma da sentença proferida para que seja o recurso provido e o 
auto de infração seja julgado improcedente na sua totalidade.

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

Analisado e discutido o presente processo, em relação a exigencia lançada 
nos contextos 4 e 5,  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.

Quanto a infração lançada nos contextos 6 e 7 do auto de infração, que diz 
haver o contribuinte deixado de recolher o ICMS devido por substituição Tributária, 
referente a remessa de gasolina e querosene de aviação para contribuintes 
consumidores finais. Entendo que no presente caso a exigencia não deve prevalecer 
pois, como se comprova nos autos, o contribuinte retém o imposto referente as 
mercadorias enviadas a consumidor final deste Estado.

Analisando a exigência lançada no contexto 8, que trata de recolhimento a 
menor do ICMS/ST, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme documentos 
juntados aos autos, percebe-se que o contribuinte declara um valor a recolher e 
quando do efetivo recolhimento, conforme comprovado em guia de recolhimento, 
efetua um pagamento a menor que o declarado, portanto, entendo correta a 
exigência do referido valor.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a decisão 
de primeira instância, e julgo procedente em parte o auto de infração de nº. 
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2008001754 para condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 3.485,39 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove 
centavos), referente ao campo 8.11, mais acréscimos legais; e absolver o sujeito 
passivo dos valores de R$ 62.758,78 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e 
oito reais e setenta e oito centavos), R$ 81.239,82 (oitenta e um mil, duzentos e 
trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), R$ 62.074,30 (sessenta e dois mil, 
setenta e quatro reais e trinta centavos), e R$ 3.253,28 (três mil, duzentos e 
cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. Conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário em relação aos 
contextos 6.1 e 7.1 e nego provimento em relação ao contexto 8.11.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


