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ACÓRDÃO Nº:330/2008
PROCESSO Nº: 2006/6040/501595
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6729
RECORRENTE: GENERAL ELÉTRIC DO BRASIL LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Nulo o lançamento quando exigido tributo 
incluindo operações com mercadorias bonificadas.

DECISÃO: Decidiu, por maioria, acatar a preliminar de nulidade do lançamento 
por imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto contrário da Conselheira 
Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. 11, 
inciso VI do Decreto n° 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os 
Conselheiros Elena Peres Pimentel, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de 
Brito e com voto vencedor Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 29 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO VENCEDOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa supracitada foi autuada conforme descritos nos contextos:
4.1 - O contribuinte na condição de substituto tributário com previsão legal na 
Clausula Segunda do Termo de Acordo de Regime Especial número 1052/00, 
deixou de recolher ao erário estadual o valor originário de R$. 90.918,10 (noventa 
mil novecentos e dezoito reais e dez centavos), referentes ao ICMS-ST nas 
operações de saídas de mercadorias destinadas a contribuintes estabelecidos no 
Estado do Tocantins, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2001, 
conforme foi demonstrado no Levantamento ICMS substituição tributária e relação 
de notas fiscais anexo.

5.1 - O contribuinte na condição de substituto tributário com previsão legal na 
Clausula Segunda do Termo de Acordo de Regime Especial número 1052/00, 
deixou de recolher ao erário estadual o valor originário de R$. 269.620,68 
(duzentos sessenta e nove seiscentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), 
referentes ao ICMS-ST nas operações de saídas de mercadorias destinadas a 
contribuintes estabelecidos no Estado do Tocantins, relativo ao período de janeiro 
a dezembro de 2002, conforme foi demonstrado no Levantamento ICMS 
substituição tributária e relação de notas fiscais anexo.
6.1 - O contribuinte na condição de substituto tributário com previsão legal na 
Clausula Segunda do Termo de Acordo de Regime Especial número 1052/00, 
deixou de recolher ao erário estadual o valor originário de R$. 562.045,31 
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(quinhentos sessenta e dois mil quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), 
referentes ao ICMS-ST nas operações de saídas de mercadorias destinadas a 
contribuintes estabelecidos no Estado do Tocantins, relativo ao período de janeiro 
a dezembro de 2003, conforme foi demonstrado no Levantamento ICMS 
substituição tributária e relação de notas fiscais anexo.

7.1 - O contribuinte na condição de substituto tributário com previsão legal na 
Clausula Segunda do Termo de Acordo de Regime Especial número 1052/00, 
deixou de recolher ao erário estadual o valor originário de R$. 191.246,67 (cento e 
noventa e um mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 
referentes ao ICMS-ST nas operações de saídas de mercadorias destinadas a 
contribuintes estabelecidos no Estado do Tocantins, relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2004, conforme foi demonstrado no Levantamento ICMS 
substituição tributária e relação de notas fiscais anexo.

8.1 – O contribuinte na condição de substituto tributário apropriou-se 
indevidamente do ICMS-ST, ao estornar o débito do imposto apurado das nfs. 
160964, 160965, 160966 e 1609992 de 30/04/2001, no valor originário de R$. 
5.249,82 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), 
sob a alegação de que contribuinte adquirente das mercadorias é portador de 
TARE (termo de acordo de regime especial) com o Estado do Tocantins, 
conforme demonstra o Levantamento do ICMS substituição tributária, GIA-ST e 
nfs anexas.

O auditor autuante, fez juntada dos documentos de fls. 06/162.

Intimada, por via postal, a empresa apresentou impugnação tempestiva de 
fls. 165/183, aduzindo:

Que firmou com o Estado do Tocantins Termo de Acordo de Regime 
Especial (TARE), e que ao vender seus produtos a clientes do Estado, a 
impugnante recolhe não só o ICMS próprio, incidente sobre as suas operações de 
venda, como também o ICMS devido a título de substituição tributária em relação 
às futuras e eventuais vendas a serem realizadas pelos comerciantes atacadistas 
e varejistas.

Que não cometeu qualquer infração à legislação tributária, na medida em 
que as operações abrangidas pelo auto de infração foram celebradas com 
contribuintes locais expressamente dispensados da antecipação do ICMS-ST, 
tendo em vista o termo de acordo celebrado com o Estado do Tocantins.
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Que em 26.10.2000 celebrou com a Secretaria da Fazenda do Estado do 
Tocantins o Termo de Acordo de Regime Especial n° 1.052/00, por meio do qual 
assumiu a condição de substituto tributário, e que somente deixou de recolher o 
imposto em relação às operações que destinaram mercadorias a distribuidoras 
que dispunham de TARE´S específicos que a desoneravam dessa obrigação.

Pugnou pelo acolhimento da impugnação, e que fosse julgado totalmente 
improcedente auto de infração, fazendo juntada dos documentos de fls. 184/725.

Em despacho de fls. 728 a julgadora de primeira instancia para que o autor 
do procedimento ou seu substituto ratificasse a infração descrita nos campos 8.13 
e 9.13, através de aditamento, e que se manifestasse sobre as alegações da 
impugnante; sendo que a fls. 731/732 foi lavrado o termo de aditamento 
retificando os contextos descritos nos campos 8.1 e 9.1 do auto de infração.

O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por vi postal, 
apresentando novamente impugnação fls. 743/763, com as mesmas alegações da 
impugnação anterior, fazendo juntada dos documentos de fls. 764/765.

A julgadora de primeira instância em sentença de fls. 766/770, julgou o 
auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários constantes na inicial, por entender que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para refutar os ilícitos fiscais descritos na peça 
de acusação.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este conselho, aduzindo:

No que diz respeito às vendas destinadas a determinados distribuidores, 
vinha deixando de reter e recolher o ICMS-ST, na medida em que esses 
distribuidores dispunham de Termos de Acordo de Regime Especial, que 
expressamente os dispensavam da antecipação do ICMS-ST nas aquisições 
interestaduais de mercadorias, desonerando a impugnante da obrigação do 
pagamento do imposto.

Que as DD. Autoridades Fazendárias, quando questionadas a respeito da 
correção desse procedimento, manifestaram, oficiosamente, a sua aprovação, 
que somente deixou de recolher o imposto em relação às operações que 
destinaram mercadorias e distribuidores que dispunham de TARE’s específicos 
que a exoneravam dessa obrigação.
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Que, especificamente no que diz respeito aos itens 8 e 9 da autuação, 
havia preenchido equivocadamente algumas notas fiscais de remessas de 
mercadorias destinadas aos seus clientes portadores de TARE’s, efetuando o 
lançamento do ICMS-ST; que ao perceber o equívoco, procedeu à sua correção, 
estornando os débitos do ICMS-ST, que dentre as operações abrangidas pelo 
auto de infração, existem operações com mercadorias bonificadas, e que as 
mercadorias bonificadas não estão sujeitas ao recolhimento do imposto, que se 
trata de uma forma de desconto incondicionado, e que ajuizou medida judicial a 
fim de afastar quaisquer atos de autoridades administrativas no sentido de obstar 
ou autua-la pelo exercício de seu direito de não recolher ICMS sobre todas as 
remessas destinadas à bonificação de seus clientes, que deve ser afastada a 
imposição da multa punitiva, tendo em vista que agiu de boa-fé ao deixar de 
recolher o imposto em questão.

Não argüiu preliminar, e no mérito requereu a reforma da sentença de 
primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária em manifestação de fls. 809 recomendou 
pela confirmação da decisão prolatada em primeira instância que julgou 
procedente o auto de infração.

Diante do exposto, considerando que razão assiste ao contribuinte, julgo 
nulo o auto de infração por imprecisão da matéria tributável, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


