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ACÓRDÃO Nº: 178/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502619          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7458
RECORRENTE: BUNGE ALIMENTOS S.A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Parcela Devida por não Destacar Imposto 
nas Operações Realizadas Com o Estado. Operações Ocorridas com Portador de 
Termo de Acordo de Regime Especial - Não é devida a exigência fiscal uma vez que 
o imposto reclamado esta a cargo de outra empresa, conforme TARE firmado.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por indicação errônea do 
auto de infração, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001619 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 50.408,39 (cinquenta mil, quatrocentos 
e oito reais e trinta e nove centavos) e R$ 39.908,53 (trinta e nove mil, novecentos e 
oito reais e cinquenta e três centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de maio de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS - Substituição 
Tributária na importância de R$ 90.316,92 (noventa mil, trezentos e dezesseis reais 
e noventa e dois centavos), referente a parcela devida por substituição tributária 
(retenção na fonte), por não destacar o ICMS-ST nas vendas realizadas à 
contribuintes do Estado do Tocantins, portador do TARE nº 1.551/2005, conforme 
levantamento em anexo, relativo ao período de 01.07.2007 à 31.05.2008, contido 
nos contextos 4 e 5, dos autos. 

Termo de revelia foi juntado aos autos, fls. 08, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do tributo reclamado.

Sentença de primeira instância foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo foi 
intimado via postal, não comparecendo ao processo, incorrendo em revelia nos 
termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001 e conforme previsto no art. 57 do mesmo 
diploma legal, constata-se que a autuada está devidamente identificada e que a 
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intimação foi válida. Que os levantamentos anexados aos autos comprovam a 
infração denunciada na inicial, uma vez que a autuada deixou de destacar o ICMS-
ST nas vendas realizadas a contribuintes do Estado do Tocantins, descumprindo o 
disposto na cláusula segunda do TARE firmado. Conclui, julgando procedente o auto 
de infração.    

Recurso voluntário foi impetrado pelo contribuinte contra a sentença de 
primeira instância, onde requer a nulidade desta, pois, por um equívoco apresentou 
sua defesa em 09/09/2008, mas, constou o número do auto de infração nº 
2008/001819 e não o nº correto 2008/001619. Quanto ao mérito, diz que nas 
operações com a empresa Panificadora Pão da Hora Com. e Ind. de Alimentos 
Ltda., foi firmado um TARE nº 1.894/2007, onde ficou dispensada da obrigatoriedade 
do recolhimento do ICMS substituição tributária de mercadorias ou serviços a serem 
empregados no processo de produção, etc. Com essas considerações, vem 
requerer o cancelamento da exigência do imposto.

A Representação Fazendária, em manifestação, diz acatando as razões do 
recurso voluntário, que ficou desconfigurada a hipótese de incidência da obrigação 
tributária reclamada na inicial, recomenda a reforma da sentença de primeira 
instância.

Analisando os autos, em especial o recurso voluntário apresentado, onde diz 
que todas as notas fiscais, objeto do procedimento fiscal, constando o não 
recolhimento do ICMS – Substituição Tributária, refere-se à empresa Pão da Hora 
Ltda., e que esta tem Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, e que o 
recolhimento deveria ficar a cargo desta empresa. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento fiscal foi realizado 
com falhas, pois, nenhum imposto a autuada deve ao Erário Estadual.

De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por 
indicação errônea do auto de infração, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço 
do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001619 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 50.408,39 (cinquenta mil, quatrocentos 
e oito reais e trinta e nove centavos) e R$ 39.908,53 (trinta e nove mil, novecentos e 
oito reais e cinquenta e três centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


