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ACÓRDÃO Nº: 454/2010
PROCESSO Nº: 2010/6040/501870
REXAME NECESSÁRIO: 2.946
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
INTERESSADO: PALMED – PALMAS MEDICAMENTOS LTDA
INSC. ESTADUAL: 29.070.290-9

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Apurado em Livro de Registro do ICMS -
Prevalece a exigência do crédito tributário quando o destinatário é responsável pelo 
recolhimento não realizado pelo remetente, excluídos os valores parcelados 
anteriormente ao lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração 2010/000832 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 92.733,70 (noventa e dois mil, 
setecentos e trinta e três reais e setenta centavos), referente parte do campo 4.11, 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 908,74 (novecentos e oito 
reais e setenta e quatro centavos), referente parte do campo 4.11. Votaram pela 
improcedência do auto de infração os conselheiros João Gabriel Spicker e Fernanda 
Teixeira Halum. O COCRE conheceu e por maioria, negou provimento ao Recurso 
Voluntário. Os Srs. Ricardo Shiniti Konya e Daniel Almeida Vaz fizeram sustentação 
oral pela Fazenda Pública e Recorrente, respectivamente. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, Regina Alves Pinto e com voto vencedor Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 25 dias do mês de novembro de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

CONS. AUTORA DO VOTO VENCEDOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 93.642,43 (noventa e três mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), referente à omissão 
no recolhimento do ICMS substituição tributária, declarado no livro de registro de 
apuração do ICMS, no exercício de 2006.

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 
comparecendo ao processo, tempestivamente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte.
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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 apresentou recurso voluntário 
tempestivo, alegando que existe um grande equívoco por parte da tese sustentada 
pela julgadora de primeira instância, pois justamente o fato de as empresas 
emitentes não terem termo de acordo, é que se baseia o aproveitamento dos 
créditos. Como não eram detentoras de TARE, as empresas emitentes foram 
obrigadas ao recolhimento do ICMS/ST, no momento das entradas destas 
mercadorias em nosso território.

Diz, também, que outro aspecto equivocado é o que os créditos não podem 
ser admitidos, pois não foram trazidos aos autos comprovantes de recolhimento dos 
impostos.

Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

A presente autuação refere-se à omissão no recolhimento do ICMS 
substituição tributária, declarado no livro de registro de apuração do ICMS.

Entendo ser correta a sentença prolatada em primeira instância, por dar razão 
parcial à autuada. De fato o valor de R$ 908,74, relativo aos meses de janeiro e 
fevereiro de 2006, especificados no demonstrativo às fls. 05, já estavam parcelados 
na época da autuação, conforme comprova o documento anexado às fls. 48.

Quanto aos demais valores, as empresas fornecedoras Distribuidora 
Executiva Ltda e Unifarma Distribuidora Ltda não possuem Termo de Acordo de 
Regime Especial com o Estado do Tocantins que as obriguem ao repasse do ICMS-
ST porventura recolhido.

Observa-se que nas notas fiscais juntadas às fl.s 13/34 não consta a inscrição 
como substituto tributário e nem qualquer referência a TARE. Assim como não foram 
anexados aos documentos fiscais, as guias de recolhimento do imposto devido.

Com estas considerações, entendo que é parcialmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública.     

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 
2010/000832 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 92.733,70 (noventa e dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta 
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centavos), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 908,74 (novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), referente 
parte do campo 4.1

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

Presidente

Cons. Autora do Voto Vencedor

Representação Fazendária


