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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 069/2015
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.224
PROCESSO No: 2012/6640/500361
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001615
SUJEITO PASSIVO: COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.001.005-5
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAS 
COM CONSUMIDOR FINAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO PELAS 
ENTRADAS. PROCEDENTE – É procedente o lançamento do crédito tributário em 
que o contribuinte aproveita créditos de valores recolhidos por substituição tributária 
proveniente de vendas ao consumidor final, domiciliado em outra unidade da 
federação.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/001615, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente a aproveitamentos indevidos de créditos nos exercícios de 2007, 2008, 
2009 e 2010.

Foram anexados aos autos demonstrativos dos créditos tributários, fls. 
04/07, 94/97, 191, 282/283, cópias das notas fiscais, livros de registros de saídas, 
livros de Apuração do ICMS e relatórios de ressarcimento de substituição tributária e 
e-mail comunicando término da auditoria e resposta da empresa para remessa dos 
autos de infração por via postal no endereço indicado.

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 375/386):

Que efetuou os aproveitamentos de crédito pelo recolhimento do 
ICMS nas saídas por se tratarem de contribuintes e com as 
respectivas inscrições estaduais, em conformidade as disposições do 
art. 43, do Regulamento do ICMS, que tal procedimento foi 
devidamente informado em documento fiscal de saída e devidamente 
escriturado em seus livros fiscais e apresenta planilhas às fls. 
378/385 para demonstrar o verdadeiro saldo a ser recolhido e por fim 
pede pela improcedência do auto de infração.



Publicado no Diário Oficial no 4.328, de 3 de março de 2015

2

Fez juntada de documentação às fls. 387/705.

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 708/713, aduz: 

Que escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, é uma das 
obrigações previstas no inciso II, do art. 44, da Lei no 1.287/01, bem 
como, também é vedado ao contribuinte e ao responsável aproveitar 
créditos do imposto em desacordo com a legislação tributária; que os 
créditos considerados pelo autuante como indevidos são decorrentes 
dos créditos retidos nas operações anteriores e cujas saídas 
subseqüentes foram destinadas a outros Estados, ou seja, as saídas 
não ocorreram dentro deste Estado, inclusive o destacado na nota 
fiscal de aquisição; que razão assiste ao sujeito passivo, pois 
estornar os créditos a que faz jus, é o mesmo que lesar o seu 
patrimônio, pois não consta dos presentes autos nenhuma outra 
prova de que este não tem direito aos referidos créditos, a não ser o 
que se depreende da descrição da infração constatada, ao dizer que 
os créditos são indevidos porque foi constatado que nas saídas 
interestaduais de mercadorias já alcançadas pela substituição 
tributária, cujas saídas foram destinadas a consumidor final, quando 
o destinatário não é contribuinte do imposto e que o remetente 
aproveitou o crédito de ICMS nas entradas (normal e retido); que os 
créditos aproveitados pelo sujeito passivo em sua escrituração são 
originários do ICMS substituição tributária pago ou retido quando das 
aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária e que estas posteriormente foram comercializadas para 
outras unidades da federação; que a Lei Complementar no 87/96, em 
seu art. 10, é bastante clara ao dispor que é assegurado ao 
contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto 
pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato 
gerador presumido que não se realizar; que as notas fiscais juntadas 
aos presentes autos comprovam que as mercadorias foram 
destinadas a outras unidades da federação e para ter direito de se 
creditar conforme o inciso XXI, do art. 18 da Lei no 1.287/01 e o art. 
43 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/06, 
não importa se o destinatário da mercadoria é consumidor ou 
contribuinte do ICMS, basta apenas que esteja estabelecido em 
outras unidades da federação, de qualquer forma ele faz jus ao 
crédito, considerando que o fato gerador presumido não ocorreu 
dentro do Estado do Tocantins; que as notas fiscais emitidas nas 
saídas para outras unidades da federação comprovam que foi 
destacado o ICMS relativo à operação própria, tudo conforme 
determina o art. 43 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
no 2.912/06; que considerar que tais créditos são indevidos é exigir 
que o contribuinte pague imposto por duas vezes, a primeira quando 
efetuou a retenção ou o recolhimento do ICMS devido por 
substituição tributária e a segunda quando ao comercializar tais 
mercadorias a outros Estados é devido o destaque do ICMS normal 
não podendo reaver o imposto retido anteriormente e o destacado na 
nota fiscal de aquisição.

Diante do exposto julga IMPROCEDENTE o auto de infração no

2012/001615, ABSOLVENDO o sujeito passivo do pagamento dos créditos 
tributários nos valores de:
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Campo 4.11 – R$ 12.672,84 (doze mil, seiscentos e setenta e dois reais e 
oitenta e quatro centavos);

Campo 5.11 – R$10.426,92 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais e 
noventa e dois centavos);

Campo 6.11 – R$ 2.330,31 (dois mil, trezentos e trinta reais e trinta e um 
centavos), e

Campo 7.11 – R$ 9.425,26 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e 
vinte e seis centavos).

A Representação Fazendária, em despacho às fls. 714/716, pede que o 
processo seja encaminhado à Delegacia Regional da Receita de Araguaína para 
que seu titular determine ao autuante que se providencie juntar e anexar ao 
processo cópias de GUIAS de recolhimento do ICMS Substituição Tributária e cópias 
das notas fiscais de entradas dessas mercadorias com ICMS Substituição Tributária.

Em despacho às fls. 719/720 o autor do procedimento aduz que as 
operações realizadas pela autuada são vendas interestaduais de mercadorias com 
substituição tributaria e destinadas a consumidor final. Neste caso a mesma deveria 
emitir as notas fiscais de saídas sem o destaque do ICMS como nas saídas internas 
e informar no documento fiscal que as mercadorias já foram objeto de retenção do 
ICMS conforme convenio ou protocolo. Como a situação concreta é incompatível 
com o disposto no artigo 43 do RICMS, Decreto 2.912/06, a autuada não poderia 
aproveitar os créditos do ICMS das entradas de mercadorias com substituição 
tributária.

Em parecer às fls. 721/725, a Representação Fazendária aduz que 
conforme o art. 65, inciso I, alínea b, do RICMS, Decreto 2.912/06 fica demonstrado 
o engano da ilustre julgadora de primeira instancia, visto que a operação concreta 
desta reclamação tributaria é incompatível com o disposto no art. 43 do RICMS, 
Decreto 2.912/06, visto que a autuada não poderia se aproveitar dos créditos do 
ICMS das mercadorias em evidencia nos documentos fiscais. Pede que seja 
modificada a sentença singular para julgar pela procedência da reclamação tributária 
do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls. 730) a empresa 
não se manifestou.

Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, por meio
da Medida Provisória nº 06, de 23 de janeiro de 2014, o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins.

Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.733), em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais.
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VOTO
A presente lide se configura por aproveitar indevidamente crédito de 

mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, referente às saídas 
interestaduais destinadas a consumidor final.

Foi constatado infração ao art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, 
combinado com o art. 43, § 1º do RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006.

Em seu recurso, a recorrente alega que efetuou os aproveitamentos de 
crédito pelo recolhimento do ICMS nas saídas por se tratarem de contribuintes com 
as respectivas inscrições estaduais em conformidade às disposições do art. 43, do 
Regulamento do ICMS, que tal procedimento foi devidamente informado em 
documento fiscal de saídas e devidamente escriturado em seus livros fiscais.

A julgadora de primeira instância, ao proferir sua decisão, da razão ao 
contribuinte, por entender que {....} “as notas fiscais juntadas aos presentes autos 
comprovam que as mercadorias foram destinadas a outras unidades da federação e 
para ter direito de se creditar conforme inciso XXI, do art. 18 da Lei 1.287/2001 e o 
art. 43 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, não importa 
se o destinatário da mercadoria é consumidor ou contribuinte de ICMS, basta 
apenas que esteja estabelecido em outras unidades da federação, de qualquer 
forma ele faz jus ao crédito”. Ao final julga improcedente o auto de infração.

Para melhor entendimento, vejamos o que diz o citado artigo:

Art. 43. Nas saídas interestaduais, inclusive na devolução ou 
desfazimento do negócio, entre contribuintes, com mercadorias já 
alcançadas pela substituição tributária, destinadas a indústria ou a 
outra Unidade da Federação, o contribuinte substituído deve emitir 
Nota Fiscal segundo as normas comuns de tributação, escriturando-
as nas colunas próprias, com débito do imposto, no Livro de Registro 
de Saídas, exceto em relação aos combustíveis líquidos e gasosos 
derivados ou não de petróleo e lubrificantes que obedecem o 
disposto nos artigos de 70 a 87 deste Regulamento, observado que 
deve constar do documento fiscal referente à mercadoria devolvida:

Nota-se que a redação do art. 43, é bastante clara e incisiva: “nas saídas 
interestaduais, inclusive na devolução ou desfazimento do negócio, entre 
contribuintes”.

Portanto, não há o que se falar em “não importa se o destinatário da 
mercadoria é consumidor ou contribuinte de ICMS, basta apenas que esteja 
estabelecido em outras unidades da federação” como afirma equivocadamente a 
julgadora singular. Tal afirmativa contradiz totalmente o que preceitua o art. 43, pois 
as operações com contribuintes significam que estas não se encerraram, ao passo 
que operação com consumidor final, como o próprio nome diz, encerra-se naquele 
momento, mesmo que esteja domiciliado em outra unidade de federação. Fato que 
não muda a natureza da operação.

Os próprios livros fiscais da recorrente, onde foram escrituradas as notas 
fiscais, constam os códigos fiscais (CFOP), que tratam de operações ao consumidor 
final. Contradizendo o que alega na sua defesa, tratar-se de operação a 
contribuintes.
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Desta forma, entendo que o artigo precitado, é bastante explícito, não 
deixando margem de dúvida quanto ao procedimento errôneo do contribuinte se 
creditando de ICMS em operações a consumidor final, bem como, explicito está, o 
entendimento distorcido da julgadora singular.

Portanto, analisados os presentes autos, resta claro que o sujeito passivo, 
se apropriou de ICMS lançado indevidamente em seus livros fiscais, e por não 
apresentar provas que modificassem o feito, entendo que está correta a exigência 
dos créditos tributários lançados nos campos 4 a 7 do auto de infração.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado tempestivo, nego-lhe 
provimento, e voto reformando a sentença prolatada em primeira instância e julgo 
procedente o auto de infração de no 2012/001615 em todos os seus campos.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por maioria, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, julgar procedentes as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração no 2012/001615 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 12.672,84 (doze mil, seiscentos 
e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), R$ 10.426,92 (dez mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), R$ 2.330,31 (dois mil, 
trezentos e trinta reais e trinta e um centavos) e R$ 9.425,26 (nove mil, quatrocentos 
e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. Votaram pela improcedência do auto de 
infração os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Valcy Barboza Ribeiro e 
Ademar Andrade de Oliveira. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, José Wagner Pio de 
Santana, Rui José Diel, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira e com 
voto vencedor Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias 
do mês de fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. Soares Pedreira do Vale
Conselheira Relatora

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro autor do voto vencedor


