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ACÓRDÃO Nº. : 383/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6260/500214
REEXAME NECESSÁRIO : 2.902
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : C M R MUCCINI  
INSC. ESTADUAL : 29.061.659-0

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Empresa Remetente Signatária de Termo
de Acordo de Regime Especial. Imposto Destacado nos Documentos Fiscais –
Indevido atribuir ao destinatário a responsabilidade direta pelo recolhimento do 
imposto, quando o remetente é responsável por força de TARE.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2009/002022 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz os valores de R$ 1.271,64 (um mil, duzentos e setenta e um 
reais e sessenta e quatro centavos), R$ 3.809,96 (três mil, oitocentos e nove reais e 
noventa e seis centavos) e R$ 2.151,74 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e 
setenta e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O 
Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 7.233,34 (sete mil, duzentos e 
trinta e três reais e trinta e quatro centavos), referente a ICMS Substituição Tributária 
sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento do ICMS/ST, relativo aos exercícios de 2004 a 2006, lançados nos 
contextos 4 a 6, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que o valor exigido 
encontra-se devidamente pago, conforme cópias das notas fiscais em anexo, onde 
se encontra destacado o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, portanto, o 
auto de infração é improcedente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.
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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 não se manifestou.

Em despacho de folhas 156, a chefe do CAT, considerando que os valores 
julgados improcedentes superam os valores de alçada, ficando, portanto, o feito 
sujeito ao duplo grau de jurisdição, determina o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Em análise aos autos que exigem ICMS/ST, resta claro que razão assiste ao 
contribuinte, pois como se percebe, todas as notas fiscais alvo da presente autuação 
são emitidas pelo mesmo fornecedor que mantêm Termo de Acordo de Regime 
Especial com o Estado do Tocantins, e em todas as notas fiscais o ICMS/ST 
encontra-se devidamente destacado juntamente com o número do TARE, portanto, o 
recolhimento do imposto cabe a empresa remetente, e nos autos não existem 
provas que o referido imposto não tenha sido recolhido pela mesma, para que o 
destinatário passe a ser o devedor solidário do imposto.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2009/002022 e absolvo o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 1.271,64 (um mil, 
duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), R$ 3.809,96 (três mil, 
oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos) e R$ 2.151,74 (dois mil, cento e 
cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


