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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 066/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 2.972
PROCESSO No: 2009/6040/503018
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/001851
SUJEITO PASSIVO: CHEVRON BRASIL LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.097-4
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADO EM GIA-ST E NÃO 
RECOLHIDO. EQUÍVOCO NA DECLARAÇÃO – Insubsistente a exigência do 
ICMS/ST originário de notas fiscais canceladas.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada no valor total de R$ 42.416,73 (quarenta e dois 
mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), referente ao ICMS 
Substituição Tributária, sobre mercadorias remetidas por intermédio das notas fiscais 
constantes do levantamento do ICMS/ST.

As folhas 31/33 os autores do procedimento lavram termo de aditamento 
alterando os campos 4.1; 4.13; 5.1; 5.13; 6.1; 6.13; 7.1; 7.13 da peça inicial.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, alegando que há 
informações discrepantes no que tange o ICMS/ST informado em GIA-ST, sobre 
mercadorias remetidas por intermédio de notas fiscais constantes do levantamento, 
ocorre que é descabido o auto de infração ora impugnado, haja vista que não há que 
se falar em infração cometida pela impugnante, vez que, na verdade, as notas fiscais 
que deram origem ao valor ora exigido foram devidamente canceladas, não podendo 
subsistir qualquer uma das cobranças em questão. 

Diz também que em relação ao contexto 4, houve o regular pagamento e 
ao final pede pela improcedência do auto de infração.

Em despacho de folhas 70, a julgadora retorna os autos à origem para 
que os autores do procedimento ou seus substitutos se manifestem quanto às 
alegações apresentadas em relação ao cancelamento dos documentos fiscais.
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Em manifestação de folhas 72, o autor do procedimento diz que em 
relação ao item 4.1 não há que se manifestar, uma vez que foi efetuado o 
pagamento do valor originário mais os acréscimos legais.

Diz também que em verificação dos cálculos do ICMS/ST e também nas 
notas fiscais canceladas, informadas no registro tipo 50 do Sintegra, constata que 
procedem as alegações da defesa, portanto entende não existir mais razão para 
manutenção da reclamação tributária aposta na inicial.

Devidamente intimado do parecer da autoridade lançadora o contribuinte 
pede pelo seguimento do parecer e pela extinção do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.331,74, referente ao 
campo 4.11 com a penalidade descrita no campo 4.15, acrescido das cominações 
legais e extinto pelo pagamento conforme GNRE, de folhas 63.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte manifesta pelo arquivamento 
do auto de infração.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
Substituição Tributária sobre mercadorias remetidas por intermédio de diversas 
notas fiscais.

Ao analisar os documentos (registros de saídas) trazidos aos autos pela
recorrente, resta claro que a exigência do imposto se torna insubsistente, pois se 
trata de notas fiscais canceladas conforme abaixo descritas.

Contexto 5

Data No Nota Fiscal Valor do Imposto (R$)
20/03/2007 196687 3.425,00
20/03/2007 196689 3.425,00
28/05/2007 201386 3.464,38
28/05/2007 201387 3.464,38
28/05/2007 121388 2.375,00

Total 16.153,76
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Contexto 6

Data No Nota Fiscal Valor do Imposto (R$)
19/04/2008 001460 9.075,00

Total 9.075,00

Contexto 7

Data No Nota Fiscal Valor do Imposto (R$)
02/03/2009 025212 2.225,00
02/03/2009 025212 6.925,00
20/03/2009 025213 2.481,66
21/05/2009 031457 2.225,00

Total 13.856,66

Desta forma, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância 
ao absolver o sujeito passivo dos referidos valores.

É como voto. 

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 julgou improcedente o auto de infração no 2009/001851 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 16.153,70 (dezesseis mil,
cento e cinqüenta e três reais e setenta centavos), R$ 9.074,92 (nove mil, setenta e 
quatro reais e noventa e dois centavos) e R$ 13.856,37 (treze mil oitocentos e 
cinqüenta e seis reais e trinta e sete centavos), referentes aos campos 5.11, 6.11 e 
7.11 respectivamente. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de maio de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Está definitivamente julgado pela r. Sentença o valor de R$ 3.331,74, 
referente ao campo 4.11, julgado e extinto pelo pagamento conforme GNRE às 
folhas 63.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de maio de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Relator


