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ACÓRDÃO Nº : 400/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500280
REEXAME NECESSÁRIO : 2891
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PROFARM COM. DE MEDIC. E MAT. HOSP. LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.053.857-2

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Estorno de Crédito. Ressarcimento de 
ICMS Retido Anteriormente. Não Apresentação de Documentos que Comprovem a 
Operação. Empresa Detentora do TARE - Não prevalece a exigência fiscal quando 
comprovado nos autos o direito do contribuinte ao ressarcimento de parte do 
imposto comprovadamente recolhido. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor R$ 7.029,88 
(sete mil, vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), referente parte do campo 
4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 22 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 4.391,38; referente parte 
do campo 4.11.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
11.421,26 (onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), 
referente a estorno de crédito de ofício, proveniente do ICMS - Substituição 
Tributária, em 56 % das mercadorias em estoque na vigência do TARE nº 1917/07, 
em ressarcimento do ICMS retido anteriormente, comprovadamente recolhido ao 
Estado do Tocantins, por não apresentar documentos comprobatórios, deixando de 
indicá-los em Livro de Registro de Apuração do ICMS.

O contribuinte foi intimado por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva, alegando que é detentor do TARE 1917/2007, firmado em 09 de 
setembro de 2007 com o Estado do Tocantins, no qual prevê que na hipótese de 
entrada de mercadoria em que o ICMS tenha sido anteriormente retido, A 
ACORDADA faz jus ao ressarcimento de 56% do ICMS comprovadamente recolhido 
ao Estado.
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Assim, diferente da descrição do autuante, a impugnante se creditou de 56% 
do ICMS-ST, devidamente recolhido sobre as entradas de mercadorias sujeitas a 
essa modalidade de tributação, no mês de setembro de 2007, conforme guias 
anexas as respectivas notas fiscais e em acordo com o previso no TARE.

A julgadora de primeira instância devolve os autos para saneamento no 
sentido de que seja juntado o TARE 1917/07 e que se analise as alegações da 
autuada.

Ás fls. 92, o auditor lavra termo de aditamento referente ao item 4.1, para que 
leia-se: “...referente ao estorno de crédito de ofício do ICMS-ST, apropriado no mês 
de setembro de 2007, em 56% de prováveis GNRE´s - Guias Nacionais de 
Recolhimento de Tributos Estaduais e DARE´s - Documento de Arrecadação 
Estadual, de ICMS-ST, na aquisição de mercadorias nesse regime de tributação, na 
vigência do TARE 1917/2007.

Encaminhado novamente ao Contencioso Administrativo Tributário, a 
julgadora devolve ao órgão preparador para que se intime o contribuinte do termo de 
aditamento.

Ciente do termo de aditamento, a autuada se manifesta reiterando as 
alegações feitas anteriormente.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o presente auto 
de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do ICMS no valor de R$ 
4.391,38, acrescido de atualização monetária e juros e absolvendo no valor de R$ 
7.029,88.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado e notificado da sentença de primeira instância e intimado sobre o 
parecer da REFAZ o contribuinte  procedeu a quitação do presente processo no 
valor de R$ 5.286,01 (cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e um centavos), 
conforme DARE´s e relatório de arrecadação em anexo.

Às fls. 150 dos autos, aos 26 dias do mês de agosto de 2010, o Chefe de 
Agência José Fonseca emite termo de encerramento do presente processo 
conforme documentos de arrecadação.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário, 
julgado inexigível, no contexto 4, ou seja, R$ 7.029,88,  supera o valor de alçada; 
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submete o feito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único 
do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o termo de 
acordo nº 1917/2007 da qual a empresa é detentora, foi lavrado em 10 de setembro 
de 2007, no qual a autuada fica responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, 
devido pelas operações subseqüentes quando adquirir mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária.

Verificando os documentos juntados pela autuada como documentos 
comprobatórios do ICMS retido anteriormente, resta claro que os pagamentos do 
ICMS Substituição Tributária realizados após a data de vigência do TARE, 
possibilitam o ressarcimento do crédito, cabendo razão a autuada quanto a parte em 
julgamento.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
o valor R$ 7.029,88 (sete mil, vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), referente 
parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 3
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


