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ACÓRDÃO Nº : 91/2010
PROCESSO Nº : 2009/6010/500478
REEXAME NECESSÁRIO : 2.791
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MORAES & MORAES LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.047.960-6

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Exigência do Tributo do Destinatário. 
Recolhimento Efetuado Pelo Remetente – Impossibilidade de se exigir o imposto do 
destinatário quando recolhido anteriormente pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº2009/001036 e absolver o 
sujeito passivo no valor de R$ 33.169,58 (trinta e três mil, cento e sessenta e nove 
reais e cinqüenta e oito centavos), relativo parte do campo 4.11. O Sr. 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 19 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
35.222.64 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte dois reais e sessenta e quatro 
centavos), referente a ICMS Substituição Tributária sobre cimento, adquirido por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento ST/2008, relativo ao 
exercício de 2008.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
apesar de ter suspenso o convênio com o Estado do Tocantins a fornecedora vem 
recolhendo o ICMS S/T através de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais, no estado de origem tendo como beneficiário o Estado do Tocantins.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.053,06 e 
absolvendo o valor de R$ 33.169,58.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 72, a chefe do CAT determina o prosseguimento do 
feito tão somente em relação ao valor absolvido.

Analisado e discutido o presente processo, em relação à parte absolvida resta 
claro que ocorreu o recolhimento do imposto pelo remetente, conforme 
comprovantes de pagamentos juntados aos autos, portanto, entendo correta a 
decisão da julgadora de primeira instância quando absolveu o contribuinte da parte 
já recolhida.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração de nº. 
2009/001036 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 33.169,58 (trinta e três mil, 
cento e sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos), relativo parte do campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


