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ACÓRDÃO Nº.: 046/2011
PROCESSO Nº: 2009/6040/501025
REEXAME NECESSÁRIO: 2.879
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RODRIGUES E MACHADO LTDA.
INSC. ESTADUAL: 29.383.357-5

EMENTA: Omissão de Recolhimento de ICMS Substituição Tributária. Comprovação 
da Devolução Parcial de Mercadorias – Não prevalece integralmente a exigência 
tributária quando comprovada a devolução parcial das mercadorias.

ICMS Substituição Tributária. Parecer SEFAZ Homologa a Possibilidade da 
Compensação dos Créditos com Débitos Inclusive de ICMS-ST. Saldo Credor 
Relativo a Operações Interestaduais. – Não prevalece integralmente a exigência 
tributária quando comprovada a quitação dos débitos através da compensação com 
créditos, a partir da vigência de ato administrativo que legítima o procedimento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2009/000570 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 17.076,55 
(dezessete mil, setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 37.568,14 
(trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), referente 
parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver 
dos valores de R$ 10.327,50 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta 
centavos). R$ 504.734,69 (quinhentos e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais 
e sessenta e nove centavos), R$ 690.300,98 (seiscentos e noventa mil, trezentos 
reais e noventa e oito centavos), R$ 39.949,18 (trinta e nove mil, novecentos e 
quarenta e nove reais e dezoito centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, 
e os campos 6.11 e 7.11, respectivamente. O COCRE conheceu do Recurso 
Voluntário e deu-lhe provimento parcial. Os Srs. Adriano Guinzelli e Ricardo Shiniti 
Konya fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

CONS. AUTORA DO VOTO: Luciene Souza Guimarães Passos

VOTO: O contribuinte, na condição de Substituto Tributário por força do TARE 
número 1541/05, foi autuado a recolher aos cofres públicos ICMS-ST no valor de R$ 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 6 AI 2009/000570

27.404,05 (vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais e cinco centavos), R$ 
542.302,83 (quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e dois reais e oitenta e três 
centavos). R$ 690.300,98 (seiscentos e noventa mil, trezentos reais e noventa e oito 
centavos) e R$ 39.949,18 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
dezoito centavos), relativos ao período de 01.01.2005 a 30.06.2008, lançados nos 
contextos 4 a 7, respectivamente, referente a parcela do imposto devido pelas 
operações subsequentes de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, adquiridos de fornecedores estabelecidos em outras unidades da 
federação, conforme consta do levantamento Substituição Tributária e cópias das 
notas fiscais por amostragem.

Apesar de não noticiada nos autos a intimação ao contribuinte, o mesmo 
comparece ao processo com impugnação.

Às, fls. 686/687 a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento.

Às fls. 690 o autor do procedimento se manifesta em atendimento ao 
Despacho nº 070/2009 – CAT/JPI/DBA.

Novamente intimado, o contribuinte comparece aos autos e se manifesta 
tempestivamente.

Às fls. 701 a julgadora exara Despacho determinando que seja anexada ao 
processo a prova da intimação do sujeito passivo.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$17.076,55, 
parte do campo 4.11; R$ 542.302,83, campo 5.11; R$ 690.300,98, campo 6.11 e R$ 
39.949,18, campo 7.11 do auto de infração e absolvendo o valor de R$ 10.327,50, 
parte do campo 4.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Intimado e notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, 
alegando, em síntese, quanto ao contexto 4, que a aplicação do valor agregado de 
150% para o produto farinha de trigo esta equivocado, pois o correto seria a 
aplicação de VA de 60%. Aduz, também, que parte das mercadorias foram 
devolvidas, não merecendo prosperar a autuação.
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Quanto aos demais contextos do auto de infração, fundamenta sua defesa 
reiterando que os valores exigidos, em face do direito garantido pelo Termo de 
Acordo de aproveitamento do crédito da saída das vendas interestaduais, não 
merecem prosperar. Que o entendimento encontra respaldo ante o Termo de Acordo 
e perante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.  

Que o que pagou em favor do Estado quando da apuração por substituição de 
vendas internas, haja visto não ter ocorrido o fato gerador presumido, torna-se 
indevido, gerando direito de aproveitamento de ICMS-ST recolhido 
antecipadamente. Que os créditos lançados foram compensados nos livros de 
apuração e utilizados para pagamento parcial do ICMS-ST, estando devidamente 
discriminados no livro de apuração e saídas. 

Alega, ainda, que a possibilidade de aproveitamento dos créditos dessas 
operações interestaduais, além de albergado pela legislação e pelo TARE, foi motivo 
de consulta junto a Secretaria da Fazenda, que culminou em parecer favorável á 
compensação, parecer este que foi homologado e adotado pelo Coordenador de 
Tributação e pelo Diretor da Receita, transcrevendo o mesmo. Ante ao exposto, 
requer a reforma da decisão singular, para que seja julgado totalmente improcedente 
o lançamento tributário.

A Representação Fazendária, em manifestação, recomendou a manutenção 
da sentença de primeira sentença.

Aos 04 dias do mês de novembro de 2010, em sessão plenária, o Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais acolheu pedido de diligência para que a 
Assessoria Técnica verificasse a aplicação do VA de 60% ou 150% para a farinha de 
trigo; análise do auto de infração observando a existência do parecer SEFAZ/COTRI 
nº 118/05, fls. 269/271 e a proporcionalidade dos créditos compensados com o 
pagamento do ICMS Substituição Tributária.

Através de nota técnica a Assessoria expõe seu entendimento quanto a 
margem de agregação da farinha de trigo, dando como correto a aplicação de 150%. 
Quanto ao Parecer aduz que antes da Lei 1875/07 não haviam dispositivos que 
autorizassem o crédito presumido em relação a produtos sujeitos a Substituição 
Tributária e que o cálculo para ser preciso deve ser feito com média ponderada. Que 
o cálculo efetuado pelo contribuinte não permite saber qual percentual foi utilizado, e 
em relação a qual parâmetro.

Relatado o processo passo a decisão.

Em detida análise processual verificamos, quanto ao contexto 4, que existe 
um entendimento equivocado da recorrente quanto a aplicabilidade do Valor 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 6 AI 2009/000570

Agregado. A farinha de trigo de uso industrial não é a adquirida para beneficiamento 
do produto in natura, mas aquela adquirida em embalagens acima de 5 quilos e 
utilizada no processo de panificação. A farinha de trigo adquirida em embalagens 
inferiores a 5 quilos, para uso doméstico, é que tem um valor agregado de 60%. 
Portanto, o procedimento adotado pelo auditor fiscal, aplicando o VA de 150% esta 
correto.

Quanto a afirmação de que parte das mercadorias foram devolvidas, as 
mercadorias adquiridas através das notas fiscais de nºs 226250, 244237, 244239 e 
244238, relativas ao exercício de 2005, foram comprovadamente devolvidas através 
das notas fiscais de nºs 32475, 32470, 32471 e 32489 (fls. 245/252), totalizando o 
valor de R$ 10.327,50 de ICMS-ST. Com isso, o valor originário lançado no campo 
4.11 do auto de infração deve ser reduzido para R$17.076,55.

Quanto aos demais contextos, foi exigido ICMS-ST sobre o período relativo 
aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, relativo a parcela do imposto devida pelas 
operações subsequentes de mercadorias sujeitas a substituição tributária, adquiridas 
de outras unidades da federação. O lançamento abarca todas as operações de 
entradas de mercadorias nesta condição.

Foi observado que o contribuinte dispõe de um sistema de apuração do 
imposto um tanto complexo, pois, detêm Termo de Acordo de Regime Especial, de 
nº 1541/2005, para concessão dos benefícios fiscais da Lei 1.201/00, grande volume 
comercializado é sujeito a substituição tributária, sendo constatado que um 
percentual significativo desta comercialização tem saída para outros estados.

Em análise aos fatos processuais, ficou constatado que o contribuinte 
procede, na apuração do ICMS Substituição Tributária, cujo recolhimento esta sob 
sua responsabilidade, ou seja, pelas operações de entradas advindas de outros 
estados, abatendo saldo credor pelas vendas interestaduais de produtos sujeitos a 
substituição tributária. Tal prerrogativa para compensação de créditos com o débito 
efetivamente a recolher ao erário público é alicerçada pelo Parecer SEFAZ/COTRI 
nº 118/05 (fls. 269). 

O contribuinte requereu autorização para aproveitamento de saldo credor de 
ICMS para quitação de débitos referente a Substituição tributária na apuração 
mensal, ou restituição em moeda corrente. Tais saldos credores são oriundos das 
próprias operações com substituição tributária nas vendas interestaduais. 

Em análise, a Coordenadoria de Tributação, a partir de raciocínio 
fundamentado em preceitos legais, exarou parecer com a seguinte conclusão: “ 
Assim poderá utilizar o saldo credor, para compensar com qualquer débito 
apurado, seja nas operações em que figure com Substituto Tributário ou de débitos 
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decorrentes do benefício da lei 1201/2001. (Destacamos)”. O mencionado parecer 
recebeu o “de acordo” da Coordenadora de Tributação e foi “adotado” pelo Diretor 
da Receita.

Entendo que Parecer é um ato enunciativo, revestindo-se da forma de ato 
administrativo, que apesar de possuir caráter meramente opinativo, vincula a 
administração e os particulares se aprovado por ato subseqüente, o que se constata 
no presente caso, uma vez que foi adotado pela administração pública, sendo após 
dado conhecimento desta decisão ao requerente interessado.

Assim, conforme Hely Lopes Meirelles ((MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 35ª ed. 2009, pág. 196) "o que subsiste como ato 
administrativo não é o parecer, mas, sim, o ato de sua aprovação, o que poderá 
revestir a modalidade normativa, ordinatória, negocial ou punitiva". 

Ainda, segundo Hely Lopes Meirelles (2009, pág. 161) “A presunção de 
legitimidade autoriza a imediata execução e operatividade dos atos administrativos, 
mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, 
porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são 
tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares 
sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.”

Neste raciocínio, entendo que a administração pública teve posicionamento 
homologado, via adoção do parecer retromencionado, quanto a prerrogativa de que 
o contribuinte poderia utilizar os já referidos saldos credores na compensação do 
imposto devido por Substituição Tributária, razão pela qual, tanto eu quanto meus 
pares nos convencemos sobre a não prevalência do lançamento, uma vez que exige 
imposto que não fora recolhido devido ao respaldo da compensação de crédito. Em 
discussão, o entendimento firmado foi de que a fiscalização deveria, então, pautar 
seu trabalho na verificação do aproveitamento dos créditos, seja pela concessão de 
crédito presumido ou compensação dos saldos credores, conforme autorizado.

Por fim, estando o parecer nº 118/05 vigente somente a partir do mês de 
fevereiro de 2006, entendo que a reclamação relativa ao mês de janeiro de 2006
(contexto 5) prevalece no valor de R$ R$ 37.568,14, devendo ser exigido o crédito 
tributário relativo ao ICMS Substituição Tributária, deduzido a valor já recolhido pelo 
contribuinte, conforme levantamento do autuante.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por modificar a decisão 
de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2009/000570 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 17.076,55 (dezessete mil, setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 
37.568,14 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), 
referente parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
absolver dos valores de R$ 10.327,50 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e 
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cinquenta centavos). R$ 504.734,69 (quinhentos e quatro mil, setecentos e trinta e 
quatro reais e sessenta e nove centavos), R$ 690.300,98 (seiscentos e noventa mil, 
trezentos reais e noventa e oito centavos), R$ 39.949,18 (trinta e nove mil, 
novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), referente parte dos campos 
4.11 e 5.11, e os campos 6.11 e 7.11, respectivamente. Conheço do Recurso 
Voluntário e dou-lhe provimento parcial.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


