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ACÓRDÃO Nº : 187/2010
PROCESSO : 2009/6040/500911
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7720
RECORRENTE : RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.068.576-1

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Mercadorias Sujeitas ao 
Regime de Substituição Tributária. Saídas Para Outras Unidades da Federação. 
Direito Assegurado ao Contribuinte - Não prevalece a exigência tributária que 
contrarie disposição legal quanto ao direito a compensação do crédito.  

ICMS. Operações com Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Registro de Saídas 
Tributadas como Não Tributadas. Mercadorias Enquadradas no Regime de 
Substituição Tributária. Atraso no Ajuste do ECF - Não prevalece o lançamento 
sobre operações que passaram ao regime de Substituição Tributária, não havendo 
mais obrigatoriedade do débito do imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2009/000474 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 2.017,45 (dois 
mil, dezessete reais e quarenta e cinco centavos), e R$ 5.515,05 (cinco mil, 
quinhentos e quinze reais e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de junho de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ao Tesouro Estadual o ICMS no valor de R$ 2.017,45 (dois mil, dezessete 
reais e quarenta e cinco centavos), proveniente de aproveitamento do crédito de 
ICMS - Substituição Tributária das vendas de mercadorias a outros estados, sem 
especificar e indicar os dados da operação na nota fiscal, conforme consta do 
levantamento básico do ICMS, do exercício de 2005. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2009/000474

No campo  5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 5.515,05 ( cinco 
mil, quinhentos e quinze reais e cinco centavos), proveniente de omissão no 
recolhimento do ICMS em operações com cupom fiscal em ECF, registradas como 
não tributadas, sendo tributada, conforme consta do levantamento comparativo das 
saídas registradas com o documentário emitido, do exercício de 2005.

O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação tempestiva 
aduzindo que o auditor cometeu alguns equívocos, pois está cobrando diferenças de 
aproveitamento indevido de crédito de ICMS nas saídas de produtos sujeitos à 
substituição tributária para outros estados; que as operações com cupom fiscal 
tratam-se de produtos cujo imposto já foi pago por substituição tributária na entrada, 
que os documentos acostados provam que não pode prosperar o crédito tributário.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários no valor total de R$ 7.532,50 (sete mil, 
quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos), acrescidos de multa, juros e 
atualização monetária.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que o auditor ao efetuar o levantamento se equivocou pois está 
cobrando diferenças de aproveitamento de crédito de ICMS nas saídas para outros 
estados que não existem. Em relação as saídas com CFOP 6404 e 6405 ( Anexo I), 
foram escrituradas no livro de saídas com destaque de débito de ICMS, e em 
seguida informado em outros créditos no livro de apuração de ICMS, pois tratam-se 
de vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária.

Quanto a cobrança de omissão de recolhimentos de ICMS em operações com 
classificação fiscal tributadas, item 5.1, não procede, pois apesar de aparecer no 
cupom fiscal como tributados, as peças e acessórios para veículos automotores 
passaram a ser Substituição Tributária a partir de 01/01/2005, o que aconteceu foi 
que o responsável pelo programa ECF demorou a mudar o código de tributação dos 
produtos. A empresa teve seu estoque existente em 31/12/2004 acrescido de V.A e 
calculado o respectivo imposto recolhido.

Ao final, requer que seja cancelado o crédito tributário e arquivado o 
processo.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação às fl. 27, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que, em 
relação ao contexto 4, a autoridade autuante não conseguiu comprovar o 
aproveitamento indevido de crédito realizado pelo contribuinte, uma vez que o 
aproveitamento de crédito realizado pela empresa está embasado em legislação 
tributária que o permite, conforme art.43, §1º do RICMS, que dispõe:

Art. 43. Nas saídas interestaduais, inclusive na 
devolução ou desfazimento do negócio, com 
mercadorias já alcançadas pela substituição 
tributária, destinadas a indústria ou a outra 
Unidade da Federação, o contribuinte deve 
emitir Nota Fiscal segundo as normas comuns 
de tributação, escriturando-as nas colunas 
próprias, com débito do imposto, no Livro de 
Registro de Saídas, exceto em relação aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não 
de petróleo e lubrificantes que obedecem o 
disposto nos artigos 70 a 87 deste regulamento, 
observado que deve constar do documento fiscal 
referente à mercadoria devolvida:

§1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, 
o remetente da mercadoria poderá creditar-se 
do imposto relativo à entrada desta, na 
proporção da quantidade da saída, cujo 
crédito corresponderá ao montante resultante 
da soma do ICMS normal, destacado na Nota 
Fiscal de aquisição, e da parcela do imposto 
retido, devendo o total ser escriturado no 
mesmo mês em que ocorrer a saída, no item 
“007-Outros Créditos”, do Livro de Registro de 
Apuração do ICMS, precedido da expressão: 
“Mercadorias com ICMS Retido - Remessas 
para Indústria’ ou “ Mercadorias com ICMS 
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Retido - Remessas Interestaduais”, conforme 
o caso. (grifo nosso)

Destarte, é de fácil compreensão que o artigo citado dá direito ao 
aproveitamento de crédito no caso em tela, cabendo assim razão a autuada.

Em relação ao contexto 5, que trata da omissão de recolhimento do ICMS em 
operações com o cupom fiscal ECF, na época da autuação já estava em vigência o 
convênio que estabelecia a mercadorias vendidas pelo contribuinte, peças, como 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária, mas a máquina de ECF 
do contribuinte ainda não estava ajustada ao novo procedimento e por isso o erro na 
emissão do cupom.

Assim, em razão de não haver nenhum tipo de prejuízo ao Tesouro Estadual, 
entendo ser improcedente a autuação.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2009/000474 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 2.017,45 (dois mil, dezessete reais e quarenta e cinco centavos), e R$ 5.515,05 
(cinco mil, quinhentos e quinze reais e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 
e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


