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ACÓRDÃO Nº:246/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502493
RECURSO VOLUTÁRIO: 7465
RECORRENTE: GELO SUL COM DE PEÇAS DE ELETROD ASSIST TEC LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Parcela do Imposto Devido nas Operações Internas. Saídas de 
Mercadorias para Órgão da Administração Pública Estadual Direta - Não há de 
prevalecer o lançamento quando for descontado do preço pago pelo órgão público o 
valor do imposto, embora não conste observação na nota fiscal neste sentido.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento ao 
direito de defesa, por não analisar as situações de fato e de direito postas, argüida 
pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, 
dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2008/001548 e absolver o sujeito passivo do 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$.21.730,93 (vinte e um mil, 
setecentos e trinta reais e noventa e três centavos) e R$.33.422,85 (trinta e três mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), referentes os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente. A conselheira Elena Peres Pimentel votou pela 
procedência do auto. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. 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 21 de 
maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTO DO VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme os contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$.21.730,93 (vinte e um mil, 
setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), correspondente ao giro 
comercial de R$. 127.829,00 (cento e vinte sete mil, oitocentos e vinte e nove reais), 
referente à parcela do imposto devido, nas operações internas, relativa a aquisição 
de mercadorias por órgão da administração pública estadual direta, sendo que não 
houve o cumprimento das formalidades legais que constam no artigo 4º, LXXXIX, § 
27, I, II, do Dec. 1.758, de 27 de maio de 2003; isto é: a isenção está sujeita ao 
desconto, no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado; e a indicação, no 
respectivo documento fiscal, no valor do desconto.
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5.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$.33.422,85 (trinta e três mil, 
quatrocentos e vinte dois reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao giro 
comercial de R$. 196.605,00 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e cinco reais), 
referente à parcela do imposto devido, nas operações internas, relativa à aquisição 
de mercadorias por órgão da administração pública estadual direta, sendo que não 
houve o cumprimento das formalidades legais que constam no artigo 4º, LXXXIX, § 
27, I, II, do Dec. 1.758, de 27 de maio de 2003; isto é: a isenção está sujeita ao 
desconto, no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado; e a indicação, no 
respectivo documento fiscal, no valor do desconto.

A autuada foi intimada por ciência direta para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, comparecendo ao processo intempestivamente, 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância, em face da revelia, julgou procedente o 
auto de infração nº 2008/001548, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$.21.730,93 (vinte e um mil, setecentos e trinta 
reais e noventa e três centavos), campo 4.11 e R$.33.422,85 (trinta e três mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), campo 5.11, mas 
acréscimos legais.

Ciente da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso 
voluntário tempestivo, argüindo em preliminar de nulidade da sentença de primeira 
instância por cerceamento ao direito de defesa, por ter declarado a revelia e não ter 
analisado e julgado as matérias de direito. No mérito, alega que se trata de situação 
de isenção, não sendo devido o imposto relativo à aquisição de bens ou mercadorias 
pela Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações, são 
isentas de recolhimento de ICMS, se assim o são, não se fala em fato gerador 
passível de tributação, se atendeu o disposto no art. 4º, § 27, do Decreto 462/97, 
requerendo a reforma da sentença e julgar improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da sentença de 
primeira instância.

Diante do exposto, passo a análise da preliminar de nulidade da sentença, por 
cerceamento ao direito de defesa, por não analisar as situações de fato e de direito 
postas, argüida pela Recorrente. Diante do entendimento quanto ao mérito, decido 
rejeitar a preliminar argüida. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração nº 2008/001548 e absolver o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$.21.730,93 (vinte e um mil, setecentos e trinta reais e 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/001548

noventa e três centavos), campo 4.11 e R$.33.422,85 (trinta e três mil, quatrocentos 
e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


