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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 129/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.999
PROCESSO No: 2011/6640/500087
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000216
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.099-1
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. VENDAS DE 
MERCADORIAS SUJEITAS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SAÍDAS PARA 
OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO – O não aproveitamento de créditos de 
ICMS nas vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária incide em bis in idem.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por ter aproveitado 
indevidamente o ICMS no valor total de R$ 99.557,01 (noventa e nove mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo), referente a utilização como 
crédito, dos valores dos débitos das saídas interestaduais com código CFOP 6403, 
créditos esses que deveriam ser apropriados no montante do ICMS normal, 
destacado na nota fiscal de aquisição e do imposto retido, na proporção da 
quantidade de saída, relativo ao exercício de 2006 e ao período de 01/01/2007 a 
31/03/2007, conforme foi demonstrado no Levantamento de ICMS anexo.

Em despacho às fls. 34, a autoridade autuante lavra termo de aditamento, 
considerando que houve um equívoco na redação do auto de infração, alterando os 
campo 4.8 e 5.8 para base de cálculo nos valores de R$ 684.566,92 e R$ 
145.074,83, respectivamente. E nos campos 4.9 e 5.9 alterando as alíquotas 
descritas para 12% em ambos os campos. 
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Intimado via postal, o contribuinte comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por não 
preencher os requisitos legais de instrução e lavratura do mesmo.

No mérito, aduz que apesar da auditoria não apresentar qualquer prova 
do alegado aproveitamento indevido de créditos, como as supostas notas fiscais, é 
fácil perceber a proporção aplicada no resultado dos créditos em relação à 
substituição tributária.

Ao final, pugna pela anulação total do referido auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente, em sua integralidade, o auto de infração.

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

A Representação Fazendária, em sua manifestação, pede que seja 
mantida a decisão monocrática.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que diz ter o contribuinte 
apropriado de forma indevida como créditos os valores dos débitos de ICMS 
decorrente das saídas interestaduais, por ele promovidas.

Em análise ao recurso apresentado pelo contribuinte o mesmo arguiu 
preliminar de nulidade do auto de infração citando o artigo 32-A e 33 da Lei 
1.288/2001, que diz que o Processo Administrativo Tributário encerra em noventa 
dias, contados da intimação inicial e o procedimento para a constituição de crédito 
tributário tem inicio com o primeiro ato de ofício praticado por autoridade 
competente.

Em fim em sua preliminar o mesmo diz que o lançamento não preenche 
os requisitos legais para a lavratura do auto de infração.

Entendo que a arguição de tal preliminar é totalmente descabida uma vez 
que como se percebe na inicial, a data da ordem de serviço é do exercício de 2011 e 
a lavratura do auto de infração ocorreu em 02/03/2011. Por outro lado o não 
cumprimento do prazo que o contribuinte diz não ter sido atendido pela autoridade 
autuante não é motivo de nulidade do auto de infração, mas sim para a devolução 
do benefício da espontaneidade, caso não ocorra a prorrogação do referido prazo.

Por outro lado, para a comprovação de que foi excedido o prazo para a 
lavratura do auto de infração deveria o contribuinte apresentar os documentos que 
comprovassem tal ocorrência, ou seja, a intimação para apresentação de 
documentos e não apenas mencionar “o prazo expirou a tempos atrás”.
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Em uma melhor análise dos autos, resta claro que razão assiste ao 
contribuinte, pois se trata de aproveitamento de créditos de ICMS na mesma 
proporção das saídas quando da venda para outra unidade da federação de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (ST), conforme dispõe o art. 
60, parágrafo único, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462/97 e o 
art. 43, § 1o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, relativo 
aos exercícios de 2006 e 2007, respectivamente, a saber:

DECRETO Nº 462, de 10 de julho de 1997.

Art. 60. ..................................................................................................

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste 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.

DECRETO No 2.912, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 43. ..................................................................................................

§ 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.

É sabido que ao adquirir mercadorias sujeitas ao regime de ST o 
remetente ou o próprio destinatário retém e recolhe o imposto ao estado do 
Tocantins, quando do ingresso das mesmas neste Estado.

Por sua vez ao efetuar vendas de mercadorias sujeitas ao regime ST para 
outras Unidades da Federação o imposto deverá ser pago ao estado de destino, 
portanto, está correta a apropriação do crédito de ICMS, na mesma proporção das 
saídas, pois caso isso não ocorra estaremos diante de um caso de bis in idem.

Portanto, entendo que a sentença de primeira instância está equivocada.
Desta forma, voto pela sua reforma para julgar improcedente o auto de infração no

2011/000216.

É como voto.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, por não preencher os requisitos 
legais de instrução e lavratura do auto de infração, arguida pela recorrente. 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 2011/000216 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 82.148,03 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e três centavos) e 
R$ 17.408,98 (dezessete mil, quatrocentos e oito reais e noventa e três centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11 respectivamente. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
Conselheiros Fernanda Teixeira Halum, Luiz Carlos da Silva Leal, Maria do Carmo 
da Silva e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 21 dias do mês de setembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de outubro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Autor do voto Vencedor


