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ACÓRDÃO No: 

          
083/2016 

PROCESSO No: 2014/6040/504186 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002842 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.573 
INTERESSADO: PODIUM COMERCIAL DE  PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.394.901-8 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
 
EMENTA 
 
 

     ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – OPERAÇÕES INTERNAS COM 
LUBRIFICANTES, ADITIVOS, FLUIDOS, DESENGRAXANTES E SIMILARES, DERIVADOS OU 
NÃO DE PETRÓLEO. IMPROCEDENTE. Não se há de exigir o ICMS_ST com base nas 
saídas internas de contribuinte atacadista cujas aquisições interestaduais 
comprovadamente tenham sido oneradas em função da responsabilidade pela retenção e 
recolhimento deste imposto pelos remetentes substitutos tributários. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o auto 
de infração nº 2014/002842, para reclamar referente ao exercício de 2009 o ICMS-ST no 
valor de R$ 254.150,83 em relação à aquisição de mercadorias sujeitas a este regime 
(lubrificantes e similares, derivados ou não de petróleo). 

 
O autor do feito fez juntar aos autos o Levantamento basilar e nada mais. 
  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal. Tempestivamente e na forma 

da Lei ofertou impugnação alegando, em síntese, que: 
 

“Evidente a decadência em relação à 2009. No mérito, pede a 
improcedência do feito por erros materiais nos levantamentos decorrentes 
da falta de equiparação das entradas por aquisições próprias e por 
transferências de sua matriz situada em Goiânia-GO; da falta de 
consideração do imposto já recolhido por ocasião das entradas e ainda, da 
inclusão de mercadorias com tributação normal pelas saídas, gerando 
imprecisão no quantum da reclamação. 
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Carreou cópias das notas fiscais, dos registros de entradas, de guias de 
recolhimento do ICMS-ST e do relatório de arrecadação do exercício. 
 

Sobreveio a decisão monocrática em que o julgador disse: 
 

A impugnação ao lançamento é legítima, foi efetuada em 
conformidade à legislação e no prazo hábil. 
  
Não procede a alegação da defesa de decadência do direito da Fazenda 
Pública. Embora os fatos econômicos se reportem a 2009, o prazo 
quinquenal se inicia em 1º de janeiro de 2010 e a reclamação foi efetuada 
dentro do prazo hábil. 
 
Quanto ao mérito constata-se que a reclamação não merece prosperar, 
haja vista a desconsideração de incontáveis guias de recolhimento do 
ICMS-ST quando de aquisições de mercadorias sujeitas a esse regime. 
 
Em exame aos livros de entradas verifica-se que o maior fornecedor da 
autuada é o estabelecimento matriz, com sede em Goiânia, a quem recai a 
condição de contribuinte substituto tributário em relação a retenção e 
recolhimento do ICMS-ST quando de suas remessas a este Estado. 
 
Logicamente, ao realizar operações de transferência (CFOP) 2659) à filial 
do Tocantins (autuada), a Matriz de Goiânia – GO, teve que efetuar um 
novo recolhimento da substituição tributária. 
 
O adquirente é substituído pelos fabricantes e/ou fornecedores originários 
em face do que dispõe a Cláusula Segunda do Convênio do ICMS 81/93: 
“nas operações interestaduais realizadas por contribuintes com 
mercadorias a que se referem os correspondentes Convênios ou 
Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do imposto, em favor do estado destinatário, na qualidade de 
sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já tenha sido retido 
anteriormente”. 
 
Além das aquisições de sua Matriz a autuada sempre fez aquisições 
sujeitas à retenção na fonte junto à Petrobrás Distribuidora S.A (CFOP 
2652), fornecedor externo com inscrição de substituto tributário, cuja notas 
fiscais estão com regular destaque do ICMS-ST retido. 
 
Destarte, a reclamação do ICMS-ST com base nas saídas é temerária, 
pois, pela documentação trazida se percebe que a quase totalidade do 
imposto foi retido anteriormente, seja por suas aquisições da matriz, seja 
da Petrobrás Distribuidora. Reconhecer ou validar o presente trabalho 
seria apostar em inconteste bitributação. 
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Constata-se, também, que o levantamento basilar veio desacompanhado 
das notas fiscais em que se funda e inicia com a nota fiscal de nº 001, 
datada de 01 de abril de 2009, porquanto a empresa iniciou suas 
atividades em 2006, cfe informação da defesa de fls. 59. Daí se pergunta: 
teria a empresa passado dois anos e meio sem emitir nenhuma nota 
fiscal? Porque a 1ª nota fiscal só foi emitida em 01 de abril de 2009? 
 
O levantamento pelas saídas não serve por não permitir a contestação 
objetiva do acusado, por não possibilitar a separação das mercadorias cujo 
imposto já fora anteriormente retido. 
 
Portanto, o presente feito não merece prosperar por não atender os 
requisitos mínimos exigidos pela legislação para a constituição válida do 
crédito tributário. 

 
Desta forma, assentou sua decisão pela IMPROCEDÊNCIA absolvendo o 

sujeito passivo da imputação que lhe faz o auto de infração nº 2014/002842. 
 

Face ao que dispõe a alínea “f”, do inciso IV, do Art. 56 da Lei 1.288/01 (valor 
de alçada) submeteu sua decisão ao COCRE para Reexame Necessário. 
 

Notificado da decisão o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Em manifestação à fls. 457/459 a Representação Fazendária se posiciona 

como segue: 
 

O sujeito passivo afirma que no levantamento constam mercadorias que 
não são da substituição tributária; que o autuante não considerou os 
recolhimentos em GNRE; que o sujeito passivo por substituição é o 
fabricante e não o destinatário. Portanto, inaplicável a Cláusula Quinta do 
Convênio do ICMS 81/93 que diz que a substituição não se aplica às 
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, exceto 
varejistas. Pede seja reconhecida a ilegitimidade passiva da autuada. 
 
Em relação à sua alegação de que há mercadorias de tributação normal no 
levantamento o sujeito passivo não especificou notas, valores, 
mercadorias, folhas dos autos... 
 
Quanto à lubrificantes, a regra geral é que a responsabilidade é da 
indústria, importadores, distribuidores conforme dispõe o Art. 68, inciso I, 
alínea “b” do RICMS (Dec. 2.912/06): 
 
Art. 68. São responsáveis... 
 
I – os remetentes situados em outras Unidades da Federação, em relação: 
às remessas de lubrificantes, aditivos, anticorrosivos, desengraxantes, 
fluidos, graxas, óleos de têmpera, protetivos, ainda que não derivados de 
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petróleo, todos para uso em aparelhos, equipamentos, máquinas, motores 
e veículos; 
 
Acontece que por força do Art. 46, parágrafo 7º, do Dec. 2.912/06, cuja 
redação é a mesma do convênio 81/93, a responsabilidade pela retenção 
do ICMS-ST coube ao destinatário por suas saídas, vez que é atacadista. 
Vejamos:  
 
(...); 
§ 7º A substituição tributária não se aplica: 
 
II – às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do 
sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade 
...recai sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com 
destino a empresa diversa. 
 
Efetivamente, a autuada recolheu na totalidade o ICMS-ST pelas entradas 
recebidas de sua matriz de Goiânia, conforme GNREs de fls. 3.411/4.276 e 
relatório de arrecadação e, o autuante desconsiderou estes recolhimentos. 
 
As demais notas fiscais são de Petrobrás distribuidora S.A e Chevron 
Brasil lubrificantes Ltda, com retenção na origem. 
 
Concluindo, o autor do procedimento cobrou o ICMS-ST pelas saídas mas 
desconsiderou os recolhimentos feitos quando das entradas e os retidos 
por outros fornecedores, passando a cobrar em duplicidade. 
 

Pediu pela manutenção da sentença singular que julgou IMPROCEDENTE o 
presente lançamento. 

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos. Têm-se nos autos a reclamação do ICMS-ST 
referente ao exercício de 2009 no valor de R$ 254.150,83 em relação à saídas de 
mercadorias sujeitas a este regime (lubrificantes, aditivo, fluidos, desengraxantes, 
derivados e não de petróleo). 

A defesa disse que há erros materiais nos levantamentos decorrentes da falta 
de equiparação das entradas por aquisições próprias e por transferências de sua matriz 
situada em Goiânia-GO; da falta de consideração do imposto já recolhido por ocasião das 
entradas e ainda, da inclusão de mercadorias com tributação normal pelas saídas, 
gerando imprecisão no quantum da reclamação. 
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O julgador singular palmilhou suas convicções ao seguinte teor: o presente 
feito é insubsistente não porque há algumas entradas para as quais a retenção e o 
recolhimento não podem ser confirmados ou cujos fornecedores não possuem inscrição 
de substituto mas, porque a insubsistência deriva da forma escolhida para apurar suposta 
omissão de recolhimento neste cinco anos; o levantamento pelas saídas não serve por 
não permitir a contestação objetiva do acusado, por não possibilitar a separação das 
mercadorias cujo imposto já fora anteriormente retido; portanto, o presente feito não 
merece prosperar por não atender os requisitos mínimos exigidos pela legislação para a 
constituição válida do crédito tributário. 

 
Ao endossar a sentença singular o Representante Fazendário disse que: 

efetivamente, a autuada recolheu na totalidade o ICMS-ST pelas entradas recebidas de 
sua matriz de Goiânia, conforme GNREs e relatório de arrecadação e, que o autuante 
desconsiderou estes recolhimentos; as demais notas fiscais são de Petrobrás 
distribuidora S.A e Chevron Brasil lubrificantes Ltda, com retenção na origem; concluindo, 
o autor do procedimento cobrou o ICMS-ST pelas saídas mas desconsiderou os 
recolhimentos feitos quando das entradas e os retidos por outros fornecedores, passando 
a cobrar em duplicidade. 

 
À rigor, por ser Distribuidor Atacadista, o sujeito passivo poderia, também, ser 

eleito substituto tributário. Portanto, responsável pelo ICMS devido por substituição 
tributária por ocasião de suas saídas. O fato é que esta condição não lhe foi atribuída. 

 

O Convênio do ICMS 81/93, celebrado entre os estados federados e o Distrito 
Federal no Conselho Nacional de Políticas Fazendárias – CONFAZ, além de firmado em 
obediência ao ordenamento jurídico pátrio e demais institutos que regem o ICMS, 
estabelece normas gerais a serem aplicadas ao regime de Substituição Tributária e, prevê 
a possibilidade de se efetuar tantas retenções quantas forem as saídas interestaduais 
destinadas à contribuintes.  

Num primeiro momento, a saída para outro estado de mercadoria sujeita ao 
regime, já autoriza presumir que o consumo desta se dará fora do estado do remetente. 
Convênio 81/93, In verbis: 

“Cláusula Segunda. Nas operações interestaduais realizadas por 
contribuinte com as mercadorias a que se referem os correspondentes 
Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do imposto em favor do Esta do destinatário, 
na qualidade de sujeito passivo por substituição, m esmo que o 
imposto já tenha sido retido anteriormente .” (destacou-se). 

A exigência tributária em discussão, conforme consta da peça inicial, diz 
respeito à falta de recolhimento do ICMS substituição tributária devido por operações 
posteriores realizadas no Estado de Tocantins, referente à saídas de mercadorias 
submetidas a esse regime (lubrificantes, aditivos, anticorrosivos, desengraxantes, fluidos, 
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graxas, óleos de têmpera, protetivos, ainda que não derivados de petróleo, todos para uso em 
aparelhos, equipamentos, máquinas, motores e veículos). 
 

O Convênio ICMS 81/93 estatuiu excepcionalidades: in verbis: 
 

Cláusula quinta: a substituição tributária não se aplica: 
 
I – às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por 
substituição da mesma mercadoria. 
 
II – às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do 
sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que 
promover a saída da mercadoria com destino a empresa diversa. 

 
O inciso I é de fácil intelecção, pois, nada mais diz que se o remetente de um 

estado é substituto tributário da mercadoria que está vendendo estará dispensado de 
fazer a retenção e o recolhimento em favor do estado cujo destinatário também o é. É a 
famosa guerra fiscal em que os estados, para atrair indústrias, laboratórios e atacadistas, 
lhes oferecem benefícios fiscais de toda ordem. A regra foi instituída, pois, não faria 
sentido haver dois substitutos tributários para a mesma mercadoria. 

 
O inciso II obriga  o remetente em operação interestadual, sujeito passivo por 

substituição da responsabilidade de antecipar o imposto, somente nos casos em que o 
destinatário da mesma empresa (filial) for atacadista e/ou desobriga  quando este não for 
varejista (a exceção). Ou seja, a exceção da regra da não-aplicação da substituição 
tributária são os varejistas (só a eles se aplica a ST). Quando a eles destinadas 
mercadorias sujeitas ao regime é preciso que o remetente, ainda que seja 
estabelecimento da mesma empresa, faça a retenção e o recolhimento do ICMS-ST.  

 
No presente caso, as operações, em sua quase totalidade, foram praticadas 

em observância à legislação. Se houve esparsas aquisições em que por alguma razão 
houvera a falta de retenção e recolhimento do ICMS-ST, seja pelo remetente ou pelo 
adquirente, estas deveriam ser apuradas em levantamento das entradas. 

 
É como disse o sentenciante: o levantamento pelas saídas não serve por não 

permitir a contestação objetiva do acusado, por não possibilitar a separação das 
mercadorias cujo imposto já fora anteriormente retido. 

 
Desta forma, incabível exigir o ICMS_ST nestas circunstâncias, razão pela 

qual, pugno pela IMPROCEDÊNCIA do feito a fim de absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o lançamento encartado no auto de infração nº 2014/002842.  

 
É como voto. 
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DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração No 2014/002842 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
valor de R$ 254.150,83 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, cento e cinquenta reais e 
oitenta e três centavos) referente ao campo 4.11. Os senhores Alexandre Abreu Aires 
Júnior e Hyun Suk Lee fizeram sustentação oral pelo Sujeito Passivo e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, 
Regina Alves Pinto, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de lima.  
Presidiu a sessão de julgamento aos oito dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro 
João Alberto Barbosa Dias. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos doze dias do mês de agosto de 2016. 
 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 

 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 
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