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ACÓRDÃO Nº.:523/2008
PROCESSO: 2007/6040/503251         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.236
RECORRENTE: COSTA E VIEIRA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS não registrado e não recolhido. Contribuinte efetuou vendas a 
órgãos públicos concedendo desconto na mesma proporção do imposto a 
recolher. Falta de referencia do benefício fiscal. Afastamento da redução do 
imposto Lançamento procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de 
nº 2007/003957 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de R$ 360,73(trezentos e sessenta reais e setenta e três centavos), 
R$165,11(cento e sessenta e cinco reais e onze centavos) e R$1.150,63(um mil, 
cento e cinqüenta reais e sessenta e três centavos), referente os campos 4.11 à 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$2.870,56(dois mil, oitocentos e setenta reais e cinqüenta e seis centavos), e 
R$46.831,69(quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e nove 
centavos), referente os campos 5.11 e 6.11, respectivamente. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 30 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
360,73 (Trezentos e sessenta reais e setenta e três centavos), referente à ICMS 
registrado e não recolhido no exercício de 2005, lançado no contexto 4. E na 
importância de R$ 51.017,99 (Cinqüenta e um mil e dezessete reais e noventa e 
nove centavos) relativo à ICMS não registrado e não recolhido nos exercícios de 
2005 e 2006 lançados nos contexto 5 e 6 respectivamente, conforme está 
demonstrado no levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação às folhas 26/27, com as 
seguintes argumentações: que o auditor não considerou parte das mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária e isentas; em relação ao contexto 4 
não ficou claro do que se trata; que o ICMS demonstrado por meio do 
levantamento em anexo não foi recolhido porque o órgão competente ao 
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pagamento através dos empenhos deveria antecipar o valor do ICMS o que não 
foi feito.

Os autos foram devolvidos ao autuante para saneamento, que lavrou termo 
de aditamento retificando a infração tipificada no campo 4.13 do auto de infração. 
(fls. 353/356).

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte se manifesta 
solicitando que o processo seja encaminhado para julgamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
comparece aos autos com recurso voluntário a este conselho aonde vem 
contestar apenas os contextos 5 e 6 do auto de infração, Em síntese alega 
discordar totalmente da forma como foi iniciada a fiscalização da mesma, pois 
primeiramente o agente do fisco não analisou a legislação tributária a qual a 
recorrente estava submetida, ou seja: sobre a isenção tributária nas operações de 
vendas para administração Pública Estadual, conforme convenio ICMS 26/03 
inciso LXXXIX do art. 4º do Decreto Estadual 462/97 alterado pelos decretos 
1.758/03 e 2.555/05. Também ressalta que ao vender seus produtos a órgãos 
estaduais efetua o desconto do imposto como manda a legislação, portanto caso 
a fazenda publica venha a exigir o imposto ai estará confirmado o confisco. 
Finaliza solicitando que seja acatado o presente recurso e arquivar o auto de 
infração 2007/003957.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
retificação da sentença de primeira instância e julgar improcedentes os contextos 
5 e 6 do auto de infração.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que no 
contexto 4 do auto de infração o contribuinte registra ICMS porem não recolhe o 
referido valor. Em relação aos contextos 5 e 6 o contribuinte ao efetuar as vendas 
a órgãos públicos do Estado do Tocantins concede desconto na mesma 
proporção ao valor do ICMS que teria que recolher, cumprindo assim o que está 
previsto no Artigo 4º, inciso LXXXIX do RICMS, ficando, portanto dispensado do 
recolhimento do mesmo. Porem em alguns casos o contribuinte não cumpre as 
exigências do previsto no mesmo regulamento.
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Face ao exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2007/003957 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 360,73(trezentos e sessenta reais e setenta e três 
centavos), R$165,11(cento e sessenta e cinco reais e onze centavos) e R$ 
1.150,63(um mil, cento e cinqüenta reais e sessenta e três centavos), referente os 
campos 4.11 à 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores de R$2.870,56(dois mil, oitocentos e setenta reais e cinqüenta e seis 
centavos), e R$46.831,69(quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e 
sessenta e nove centavos), referente os campos 5.11 e 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


