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ACÓRDÃO Nº : 189/2010
PROCESSO : 2009/6040/500913
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7722
RECORRENTE : RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.068.576-1

EMENTA: ICMS. Mercadorias Tributadas. Emissão de Notas Fiscais Como Não 
Tributadas. Operações de Remessa, Simples Remessa e Remessa para Conserto. 
Não prevalece a exigência tributária quando comprovada a não incidência do 
imposto na operação realizada. 

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 2009/000477 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 2.282,60 (dois 
mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), R$ 7.539,58 (sete mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 3.417,23 (três mil, 
quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos), referentes aos campos 4.11 
a 6.11, 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 três contextos. No campo 4.1, 5.1 e 6.1, por 
deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 13.239,41 (treze mil, duzentos e trinta 
e nove reais e quarenta e um centavos), proveniente da omissão no recolhimento do 
ICMS, referente a mercadorias tributadas, na emissão de notas fiscais de vendas, 
devolução de compras, outras saídas a outros estados, fazendo o registro, 
escrituração de operação tributada como não tributada, conforme consta do 
levantamento básico de ICMS, referente aos exercícios de 2006, 2007 e 2008.

O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação tempestiva 
aduzindo que o auditor ao efetuar o levantamento cometeu alguns equívocos, pois 
está cobrando diferenças de aproveitamento indevido de crédito de ICMS nas saídas 
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para outros estados que não existem, uma vez que nas saídas interestaduais de 
produtos sujeitos a substituição tributária, o sujeito passivo deve destacar o ICMS, e 
pode aproveitar os referidos créditos.

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$ 13.239,41 (treze mil, 
duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos),  acrescidos de multa, juros 
e atualização monetária.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que a diferença de ICMS cobrada por aproveitamento indevido 
não existe, pois todas as reduções em 29,41% foram feitas de forma correta. Em 
relação às saídas com CFOP 6404 e 6405, foram escrituradas no livro de saídas 
com destaque de débito de ICMS e em seguida informado em outros créditos no 
livro apuração de ICMS, uma vez que se trata de vendas de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária para outros estados. Quanto ao CFOP 6949, trata-se de 
remessa em garantia, simples remessas e remessas para conserto, as quais são 
isentas de ICMS.

Ao final, requer que seja cancelado o crédito tributário e arquivado o 
processo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação às fl. 151, 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 os três 
contextos se referem à omissão de recolhimento do ICMS em decorrência de saídas 
tributadas e emissão de notas fiscais e registro das mesmas como sendo não 
tributadas. 

No entanto, as operações realizadas se referem a remessas, simples 
remessas e remessas para conserto de peças sujeitas a Substituição Tributária, 
operações isentas do pagamento do imposto, tendo sido esclarecido pelo 
contribuinte que o destaque do imposto em algumas notas fiscais se deu em razão 
da exigência imposta pela indústria fabricante das peças para onde as mesmas 
foram remetidas.
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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 2009/000477 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 2.282,60 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), R$ 
7.539,58 (sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 
3.417,23 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


