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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 103/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.047
PROCESSO No: 2010/6640/500077
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000177
SUJEITO PASSIVO: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 

LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.069.909-6
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. TRANSPORTE A MENOR DO VALOR DO ICMS-ST DO LIVRO 
DE REGISTRO DE SAÍDAS PARA O LIVRO DE APURAÇÃO. FALHA NO 
LEVANTAMENTO – Não deve prosperar a autuação quando restar comprovado nos 
autos que o valor do imposto a recolher decorreu de erro na elaboração do 
levantamento.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em 4 campos. Nos campos 4 e 5 deverá 
recolher o valor total de R$ 22.655,05 (vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e 
cinco reais e cinco centavos) referente ao aproveitamento indevido do ICMS, 
descumprindo o Termo de Acordo Regime Especial – TARE, conforme 
demonstrativos anexos, relativo aos exercícios de 2008 e 2009.

Nos campos 6 e 7 o contribuinte deverá recolher o valor total de R$ 
572.402,97 (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e noventa e 
sete centavos) referente ao transporte de valores do ICMS – Substituição Tributária
do livro de registro de saídas/2008 para o livro de apuração do ICMS-ST/2008, 
conforme demonstrativos anexos, relativo aos exercícios de 2008 e 2009.

Intimado do auto de infração, o contribuinte comparece aos autos 
alegando que os campos 4 e 5 foram devidamente pagos (fls.500/503), não havendo 
mais o que se falar sobre eles. E no tocante aos campos 6 e 7, aduz que as 
diferenças de recolhimento apuradas pela Agente Fiscal estão baseadas em dados 
errôneos, uma vez que a mesma considerou em seu levantamento que todas as 
vendas foram realizadas dentro do Estado do Tocantins, quando na verdade parte 
das vendas foram realizadas para fora do Estado.
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Diz ainda, que os livros de registro de apuração do ICMS dos anos de 
2008 e 2009, em anexo, comprovam a natureza das vendas por meio do CFOP 
5403 referente as vendas para dentro do Estado e CFOP 6403 referente as vendas 
realizadas para fora do Estado, e que uma vez somadas, se obtêm exatamente o 
valor apurado pela agente fiscal.

Atendendo ao despacho da julgadora de primeira instância (fls. 504), o 
processo é devolvido a autoridade autuante que lavrou termo de aditamento (fls. 
506/507) retificando as infrações tipificadas nos campos 4.13 e 5.13.

No entanto, às fls. 508 dos autos a autora do procedimento informa que 
as alegações do contribuinte em relação aos campos 6 e 7 prosperam, tendo em 
vista que as vendas foram globalizadas, ou seja, foram cobradas as vendas dentro e 
fora do Estado.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte comparece aos autos 
reiterando as alegações anteriores.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
relacionados nos campos 4 e 5, extintos pelo pagamento e absolvendo do 
pagamento dos créditos tributários relacionados nos campos 6 e 7.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão monocrática. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho, o chefe do CAT, considerando que o valor dos créditos 
tributários julgados inexigíveis R$ 122.572,06 (campo 6) e R$ 449.830,91 (campo 7), 
superam o valor de alçada, submete o feito ao duplo grau de jurisdição nos termos 
do parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

VOTO

O auto de infração em análise se refere ao aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS, referente a autuação descrita nos campos 4 e 5, e transporte a 
menor dos valores do ICMS-ST do Livro de Registro de Saídas para o Livro de 
Registro de Apuração do ICMS, referente a autuação descrita nos campos 6 e 7, 
estando em julgamento apenas estes dois últimos campos.

Analisando os autos nota-se que razão assiste a autuada, uma vez que o 
transporte dos valores do ICMS-ST do Livro de Registro de Saídas para o livro de 
Registro de Apuração foi realizado de forma correta. 

Ocorre que, a autoridade autuante não se atentou para o fato de que a 
empresa também realiza vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária, por este motivo os valores referentes a essas vendas não 
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foram transferidos para os livros de registro de apuração, e considerou em seu 
levantamento que todas as vendas realizadas pela empresa ocorreram dentro do 
Estado do Tocantins.

Os livros de registro de apuração do ICMS dos anos de 2008 e 2009, 
anexo aos autos, comprovam a natureza das vendas por meio do CFOP 5403 
referente as vendas para dentro do Estado e CFOP 6403 referente as vendas 
realizadas para fora do Estado, uma vez somadas, se obtêm exatamente o valor 
apurado pela agente fiscal.

Em manifestação (fls. 508), a autora do procedimento reconhece que as 
alegações do contribuinte prosperam, e que em seu levantamento as vendas foram 
globalizadas cobrando-se imposto das vendas para dentro e para fora do Estado.

Contudo, perante as alegações do contribuinte, corroboradas com as 
provas anexas aos autos e a manifestação da própria autora do procedimento 
reconhecendo a falha em seu levantamento, torna-se patente a improcedência dos 
campos 6 e 7 em julgamento.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedente o auto de infração no 2010/000177 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 122.572,06 (cento e vinte e dois 
mil, quinhentos e setenta e dois reais e seis centavos) e R$ 449.830,91 
(quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e noventa e um 
centavos) referentes aos campos 6.11 e 7.11 respectivamente. O Sr. Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes
e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de 
julho de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 
18.110,21 e R$ 4.544,84, referentes aos campos 4.11 e 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 16 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


