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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 042/2014
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.308
PROCESSO No: 2008/6570/500081
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2008/002429
SUJEITO PASSIVO: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ABC INC
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.398.790-4
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. SOJA IN NATURA DESTINADA AO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DA EXPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a 
reclamação tributária quando restar comprovado, por meio de documentação 
acostada aos autos, que o sujeito passivo cumpriu com as obrigações estabelecidas 
no Termo de Acordo de Regime Especial – TARE.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2008/002429, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente à exigência de ICMS decorrente de reintrodução no 
mercado interno de mercadoria destinada a exportação no valor de R$ 2.597.777,99 
conforme auto de infração.

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.07), 
apresentando impugnação (fls. 09 a 32), tempestivamente, aduzindo em apertada 
síntese que no momento em que constatou a irregularidade adotou as providências 
para retificação da falha, pelo que protocolizou requerimento junto a Aduana de São 
Luis/MA, que por sua vez efetuou o cancelamento daquele registro emitindo novos 
Registros de Exportação legalizando a exportação originada do Estado do 
Tocantins, bem como informando corretamente nos campos 13 e 24 do memorando 
de exportação, o Estado produtor e os dados do fabricante.

Noutro turno, o Coordenador da Fiscalização e o Diretor do Departamento 
de Gestão Tributária, por meio do despacho de fls. 103/104 se manifestaram 
informando que foram comprovadas as exportações e que houve perda do objeto e 
que o autor do lançamento apenas lavrou o auto de infração por indução da própria 
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Diretoria/ Coordenadoria pedindo a desconsideração da pontuação referente ao auto 
de infração.

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 105/107, a qual em 
análise de mérito firmou entendimento no sentido de que estando tudo perfeitamente 
comprovado nos presentes autos que a exportação foi efetivada e que não houve a 
reintrodução da mercadoria no mercado interno, não há porquê fazer prevalecer o 
presente auto de infração se a razão assiste ao sujeito passivo, pois observando a 
documentação apresentada constata-se que o mesmo cumpriu todas as exigências 
previstas no Termo de Acordo de Regime Especial juntado ás fls. 04/06.

Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada para dar-lhe provimento, julgando improcedente o auto de 
infração nº 2008/002429, absolvendo o sujeito passivo do pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 2.597.777,99 (Dois milhões, quinhentos e noventa e sete 
mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove reais) constante do campo 
4.11 do auto de infração.

De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às 
fls.108, recomenda a manutenção da decisão singular, por seus próprios 
fundamentos.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
decorrente de reintrodução no mercado interno de mercadoria destinada a 
exportação no valor de R$ 2.597.777,99 conforme auto de infração.

Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou
improcedente o auto de infração nº 2008/002429, absolvendo o sujeito passivo do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.597.777,99 (dois milhões, 
quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove 
reais) constante do campo 4.11 do auto de infração por entender que estando tudo 
perfeitamente comprovado nos presentes autos que a exportação foi efetivada e que 
não houve a reintrodução da mercadoria no mercado interno, não há porquê fazer 
prevalecer o presente auto de infração se a razão assiste ao sujeito passivo, pois 
observando a documentação apresentada constata-se que o mesmo cumpriu todas 
as exigências previstas no termo de acordo de regime especial juntado às fls. 04/06.

Segundo consignado na sentença proferida pela ilustre julgadora de 
primeira instância, denota-se que o Coordenador da Fiscalização e o Diretor do 
Departamento de Gestão Tributária, por meio do despacho de fls. 103/104 se 
manifestaram informando que foram comprovadas as exportações e que houve 
perda do objeto e que o autor do lançamento apenas lavrou o auto de infração por 
indução da própria Diretoria/Coordenadoria pedindo a desconsideração da 
pontuação referente ao auto de infração.

Neste sentido, observa-se que o caso posto a julgamento encontra 
solução nas provas carreadas aos autos, vez que se torna incontroverso, por meio 
de documento idôneo suficiente a demonstrar que o sujeito passivo cumpriu todas 
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as exigências previstas no termo de acordo de regime especial juntado às fls. 04/06, 
descaracterizando, assim, o ilícito fiscal descrito no auto de infração.

Destarte, verifica-se que a nobre julgadora proferiu decisão acertada, 
auxiliada pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade a legislação tributária vigente.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 
que julgou improcedente o auto de infração nº 2008/002429, absolvendo o sujeito 
passivo do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.597.777,99 (dois 
milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e 
noventa e nove reais) constante do campo 4.11 do auto de infração por entender 
que estando tudo perfeitamente comprovado nos presentes autos que a exportação 
foi efetivada e que não houve a reintrodução da mercadoria no mercado interno, não 
há porquê fazer prevalecer o presente auto de infração se a razão assiste ao sujeito 
passivo, pois observando a documentação apresentada constata-se que o mesmo 
cumpriu todas as exigências previstas no termo de acordo de regime especial 
juntado ás fls. 04/06.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no

2008/002429 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
2.597.777,99 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e 
sete reais e noventa e nove reais), referente ao campo 4.11. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, João Alberto Barbosa Dias, Luiz Carlos Vieira e o 
procurador do Estado Maurício Fernando Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 18 dias do mês de agosto de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 29 dias do mês de agosto de 2014.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Valcy Barboza Ribeiro
Conselheiro Relator


