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ACÓRDÃO Nº:673/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/501215          
REEXAME NECESSÁRIO: 2234
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RUBENS APARECIDO DA SILVA
INSC. ESTADUAL: 29.045.860-9

EMENTA: Operação Interna. Contribuinte Portador de Termo de Acordo. 
Dispensa de Tributação – É indevida a cobrança do imposto nas operações 
internas de saídas de produtos resultantes do abate de bovinos ou suínos, que 
por força de Termo de Acordo de Regime Especial estão dispensadas de 
tributação pelo ICMS. 
  
DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, não votar destacadamente a preliminar de cerceamento ao direito 
de defesa, por ausência do fato gerador da obrigação e por se confundir com o 
mérito, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto 
de infração nº 2007/004273 em relação ao valor de R$16.951,93 (dezesseis mil, 
novecentos e cinqüenta e um reais e noventa e três centavos). O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Paulo Afonso Teixeira, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de outubro de 2008, a conselheira 
Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS na importância de R$16.951,93 
(dezesseis mil, novecentos e cinqüenta e um reais e novena e três centavos), 
referente a mercadorias tributadas registradas como não tributadas, conforme 
constatado através do levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 
à 31.12.2005. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 18/09/2007,
fls. 42 usque 48 dos autos.

Sentença lavrada, diz que a exigência fiscal decorre de que a autuada 
registrou saídas de mercadorias tributadas como não tributadas. Rejeita a 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de motivação do 
fato gerador, rejeitando-a por não haver ocorrido tal fato. Sobre o mérito, diz que o 
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impugnante juntou notas fiscais e Documentos de Arrecadação de Receitas 
Estaduais - DARE´s, comprovando o recolhimento do imposto nas entradas do 

gado no matadouro, e que apesar das notas fiscais não estarem registradas, 
entendo que o imposto foi pago e que deve ser abatido do valor autuado, 
restando diferença a recolher, que não ficou comprovado o seu recolhimento. 
Face a isso, julga procedente em parte para condenar ao pagamento da 
importância de R$8.554,29 e absolver na importância de R$8.397,64. 

A Representação Fazendária entende que a Julgadora de primeira 
instância laborou em falha, pois, as notas fiscais não foram registradas, que o 
contribuinte é associado da Associação Comercial dos Marchantes e Açougueiros 
de Gurupi, com TARE nº 1.366/03.  Contudo, os produtos da autuada que 
sofrerão incidência do ICMS, serão os produtos industrializados, excetuadas 
carnes frescas. Face a isso, manifesta pela reforma da sentença de primeira 
instância.     

O contribuinte em suas razões ao reexame necessário, diz em preliminar, 
da ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, por ausência do fato gerador. 
Sobre o mérito, diz que a sentença de primeira instância não apreciou a matéria 
fática, e por último conceder 29,41% do valor do auto de infração. Que a sentença 
não trouxe os requisitos essenciais. Requer a improcedência do feito.

Novamente a Representação Fazendária se manifesta, onde repete os 
termos do Reexame Necessário.   

Analisando os autos, constata-se que as argumentações do contribuinte 
podem e devem prosperar, pois, quanto aos fatos demonstrados, a autuada faz 
parte da Associação Comercial dos Marchantes e Açougueiros de Gurupi e os 
produtos das operações internas de saídas de produtos resultantes do abate de 
bovinos ou suínos, são dispensadas de qualquer outra tributação, relativamente 
ao ICMS, conforme subcláudula segunda da cláusula segunda do TARE nº 
1.366/03.

Com essas considerações, entendo que o procedimento é improcedente, 
nada tendo a pagar seja a que título for. 

De todo exposto, voto para que não votada destacadamente a preliminar 
de cerceamento ao direito de defesa, por ausência do fato gerador da obrigação e 
por se confundir com o mérito, argüida pela Recorrente. No mérito, em reexame 
necessário, modifico a decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto 
de infração nº 2007/004273 em relação ao valor de R$16.951,93 (dezesseis mil, 
novecentos e cinqüenta e um reais e noventa e três centavos). 
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


