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ACÓRDÃO Nº : 190/2010
PROCESSO : 2009/6040/500914
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7723
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 a compensação do crédito.  

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 contexto 4.1 do auto de infração de nº 
2009/000478 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
10.347,95 (dez mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), 
referente ao campo 4.11. 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.
Estão definitivamente julgados pela r. sentença, os valores de R$ 77,99 e R$ 
113,92, referentes aos campos 5.11 e 6.11; respectivamente, em conformidade com 
o art. 60, da Lei nº 1288/01.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em três contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher o ICMS no valor de R$ 10.347,95 (dez mil, trezentos e quarenta e sete reais 
e noventa e cinco centavos), proveniente de aproveitamento do crédito de ICMS –
Substituição Tributária nas vendas de mercadorias a outros estados, deixando de 
especificar e indicar a base de cálculo utilizada, conforme consta do levantamento 
básico de ICMS do exercício de 2008.

No campo 5.1, por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 77,99 ( setenta e 
sete reais e noventa e nove centavos), proveniente do aproveitamento a maior do 
crédito do ICMS, conforme consta do levantamento básico de ICMS no exercício de 
2008. E no campo 6.1,  por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 113,92 ( cento 
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e treze reais e noventa e dois centavos), proveniente do estorno do crédito do ICMS 
a menor, conforme consta do levantamento básico do ICMS do exercício de 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 
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.

Em relação aos contextos 5.1 e 6.1 não constam argumentos defensórios na 
impugnação.

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$ 10.593,86 (dez mil, 
quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de multa, 
juros e atualização monetária.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação. 

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

A Representação Fazendária, em sua manifestação às fl. 21, 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 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 
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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: 
(grifo nosso)

§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 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.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o contexto 4.1 do 
auto de infração de nº 2009/000478 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz o valor de R$ 10.347,95 (dez mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa 
e cinco centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


