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ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

FISCAL IRREGULAR. 
improcedente o lançamento 
regime de substituição tributária
quando comprovado que 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

interestadual com combustíveis, estando com seu cadastro estadual suspenso de 
ofício. 

 
Intimado via postal

impugnação tempestiva (fls
por substituição tributária, conforme convênio 110/2007, e manter a autuação na 
forma processada, a Fazenda Pública estará tributando em dobro o contribuinte. 

 
A julgadora de primeira instância em s

impugnação apresentada, dá
infração, por entender que a obrigação tributária ora em discussão, foi satisfeita 
mediante Convênio, e cobrar o imposto novamente estaria ocasionand
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública

 
A Representação Fazendária 

formação de juízo, propõe diligência no sentido de que seja juntado cópia do 
processo em que conste termo de apreensão de mercadorias
fiscais acostadas aos autos às fls. 04 e 
processo com o termo de apreensão.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

UBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MERCADORIA
RREGULAR. DESTINATÁRIO COM CADASTRO SUSPENSO

improcedente o lançamento fiscal que exige ICMS Normal sobre operação sujeita ao 
ime de substituição tributária destinada a contribuinte com cadastro suspenso

provado que o imposto foi retido antecipadamente. 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS normal, por efetuar operação 
interestadual com combustíveis, estando com seu cadastro estadual suspenso de 

postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 14/28), alegando que o ICMS, cobrado, já foi recolhido 
por substituição tributária, conforme convênio 110/2007, e manter a autuação na 
forma processada, a Fazenda Pública estará tributando em dobro o contribuinte. 

A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 19/26, conhece da 
impugnação apresentada, dá-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, por entender que a obrigação tributária ora em discussão, foi satisfeita 

nio, e cobrar o imposto novamente estaria ocasionand
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.  

A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 27, para melhor 
formação de juízo, propõe diligência no sentido de que seja juntado cópia do 
processo em que conste termo de apreensão de mercadorias, referente as notas 
fiscais acostadas aos autos às fls. 04 e 07, ou declaração de não ter ou constar

esso com o termo de apreensão. 
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. MERCADORIA EM SITUAÇÃO 
DESTINATÁRIO COM CADASTRO SUSPENSO – É 

sobre operação sujeita ao 
destinada a contribuinte com cadastro suspenso, 

por efetuar operação 
interestadual com combustíveis, estando com seu cadastro estadual suspenso de 

, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
. 14/28), alegando que o ICMS, cobrado, já foi recolhido 

por substituição tributária, conforme convênio 110/2007, e manter a autuação na 
forma processada, a Fazenda Pública estará tributando em dobro o contribuinte.  

entença às fls. 19/26, conhece da 
lhe provimento e julga improcedente o auto de 

infração, por entender que a obrigação tributária ora em discussão, foi satisfeita 
nio, e cobrar o imposto novamente estaria ocasionando um 

REFAZ, no parecer às fls. 27, para melhor 
formação de juízo, propõe diligência no sentido de que seja juntado cópia do 

, referente as notas 
7, ou declaração de não ter ou constar 
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Em atenção ao solicitado, a Chefe da Agência de Atendimento de Talismã 

anexa declaração, afirmando que após diligência, foi constatado que não há termo 
de apreensão referente às notas fiscais relacionadas. 

 
Devolvido os autos, a Representação Fazendária em parecer às fls. 

34/38, em suas considerações ressalta que apesar do sujeito passivo estar com sua 
inscrição suspensa de ofício, a obrigação principal se encontra satisfeita, e 
recomenda ao egrégio Conselho de Contribuintes, nesse reexame necessário, para 
conhecer da impugnação tempestiva, dar-lhe provimento, mantendo a decisão do 
julgador singular, e a julgar pela improcedência do auto de infração. 

 
Notificado da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a 

impugnante não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por efetuar operação 
interestadual com combustíveis, estando a autuada com seu cadastro estadual 
suspenso de ofício. 

 
Em sua defesa o sujeito passivo alega, em síntese, que o ICMS cobrado 

já foi recolhido por substituição tributária, conforme convênio 110/2007. 
 
A julgadora de primeira instância em sua sentença entendeu que a 

obrigação tributária ora em discussão, foi satisfeita pelo sujeito passivo em 
conformidade com o Convênio 110/2007. 

 
Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a 

exigência do crédito tributário, originou em decorrência da fiscalização em trânsito 
onde constatou-se que a empresa destinatária do produto encontrava-se com seu 
cadastro suspenso, ou seja, em situação fiscal irregular junto à Secretaria da 
Fazenda do Estado do Tocantins, originando a ação fiscal com suporte no art. 43, 
inciso III, da Lei 1.287/2001, que assim dispõe: 

 
Art.  43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 
(...) 
 
III – o remetente da mercadoria ou prestador do serviço ou o seu 
destinatário ou usuário, se contribuinte do imposto, não esteja 
regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS do 
Estado do Tocantins – CCI-TO; (Redação dada pela Lei 2.006 de 
17.12.08). 
 

Desta forma, estando o contribuinte com seu cadastro em situação fiscal 
irregular, não poderia transitar com mercadorias no Estado do Tocantins, sob pena 
de sofrer as sanções cabíveis. 
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Porém, neste caso, trata-se de produtos cujo imposto já foi retido pelo 
remetente na condição de sujeito passivo por substituição tributária, em 
conformidade com os dispositivos legais aplicados à aquela operação, precisamente 
o Convênio 110/2007, conforme síntese a seguir: 

 
CONVÊNIO ICMS 110, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007 
Publicado no DOU de 03.10.07, pelo Despacho 82/07. 

 
Dispõe sobre o regime de substituição 
tributária nas operações com 
combustíveis e lubrificantes, derivados 
ou não de petróleo e com outros 
produtos. 

 
O Conselho Nacional de Política Fazendária – COMFAZ , na sua 
127ª reunião ordinária, realizada em Florianópolis, SC, no dia 28 de 
setembro de 2007, tendo em vista o disposto nos arts. 6º ao 10 da 
Lei Complementar nº. 87, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 
102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte 
 

C O N V Ê N I O 
 

CAPÍTULO I 
DA RESPONSABILIDADE 

 
Cláusula primeira.  Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando 
destinatários, autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e 
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, 
com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul 
- NCM -, situado em outra unidade da Federação, a condição de 
sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS 
incidente sobre as operações com esses produtos, a partir da 
operação que o remetente estiver realizando, até a última, 
assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver 
localizado o destinatário: 

 
Observando o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de nº 

000.002.227 e 000.0002.228, acostado aos autos, às fls. 04 e 07, respectivamente, 
percebe-se o destaque do valor do ICMS Substituição Tributária, que foi acrescido 
ao valor total dos produtos, significando que a empresa destinatária arcou com o 
custo da obrigação tributária.  

 
Desconsiderar ou fazer vistas grossas a esta situação, estará o fisco 

cobrando do contribuinte o valor do imposto em dobro e este não é o caminho 
correto para arrecadar o que é devido ao Estado, ou combater a sonegação fiscal. 

 
Portanto, o procedimento adotado pelo autor da ação fiscal não merece 

respaldo legal, pois a obrigação tributária já foi satisfeita pelo contribuinte, não tendo 
causado prejuízo ao erário público.   

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar improcedente a exigência tributária, campo 4.11, do 
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auto de infração nº 2010/002412, e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz a peça básica. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante 
do auto de infração de no 2010/002412 e absolver o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz no valor de R$ 11.381,40 (onze mil, trezentos e oitenta e um reais e 
quarenta centavos), referente ao campo 4.11. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Cinthya Lanna de Oliveira 
Cambaúva. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de agosto de 2013, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


