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ACORDÃO No     158/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/504415 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003194 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.369 
RECORRENTE: MB ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.070.931-8 

 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. VENDA DE MERCADORIAS 
DISCRIMINADAS COMO ISENTAS. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
IMPROCEDENTE. É improcedente a cobrança do ICMS, nas operações de venda 
de mercadorias a órgãos da administração pública com isenção do tributo conforme 
art. 2º, inciso LXXX do RICMS, aprovado pelo decreto 2.912/2006.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2013/003194 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
decorrente de operação de vendas de mercadorias discriminadas como isentas, a 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, órgãos autônomo e independente, não 
pertencente, portanto a classe dos órgãos da administração pública do Estado do 
Tocantins, diretas, indiretas, autarquias ou fundação, nos períodos de 01/01/2010 a 
30/09/2013. 

 
Foram anexados aos autos: cópias do diário oficial, levantamento de 

notas fiscais de saídas sem o recolhimento do ICMS e cópia dos DANFE- 
documento auxiliar da nota fiscal eletrônica e copias do livro de apuração do imposto 
(fls.05/70). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 

27/01/2014 (fls.71/72), para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário 
reclamado e apresenta impugnação tempestiva em 25/02/2014 (fls.73/102), 
alegando preliminarmente a nulidade do auto de infração pela insegurança do 
lançamento em razão do mesmo ter sido instituído com levantamento fiscal 
incompleto, levando ao cerceamento do direito de defesa. No mérito, pede a 
improcedência do auto de infração, alegando que os poderes legislativos, judiciário e 
executivo, compõem a administração pública direta, que são os órgãos da 
administração que possuem natureza de direito público. 
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Através do despacho nº 023/2015, o julgador de primeira instancia 
devolve o para o autor do procedimento para que analise e altere os levantamentos 
fiscais (fls. 08) dos autos quanto aos erros de identificação dos destinatários de 
mercadorias e faça juntada da nota fiscal 18 do levantamento fiscal (fls.37). 

 
Alterar o campo 4.1, quanto aos erros na descrição da infração 

constatada, no que se refere a citação de vendas a Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins, enquanto o correto é Procuradoria Geral de Justiça do Estado do 
Tocantins, conforme documento (fls.37). 

 
Manifestar sobre procedência ou a improcedência da reclamação do 

crédito tributário referente os documentos fiscais (fls.51/52). 
 
Completar a descrição dos dispositivos infringidos nos campos 4.13, 5.13 

e 6.13 em relação as obrigações de emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação e recolher o imposto apurado, podendo ser 
combinado com os demais artigos colocados como infringidos. 

O substituto legal autor do procedimento, refaz os trabalhos (fls.107/161), 
alterando os levantamentos conforme folhas 107/108, 144 e 151 dos autos e 
manifesta que o sujeito passivo não cumpriu as exigências do convenio 26/00, 
deixou de atender o disposto do Art. 2º inciso LXXX do RICMS- decreto 2.912/06 e 
suas alterações, elabora o Termo de Aditamento alterando os campos: 4.1, 4.8, 
4.11, 4.13, 5.1, 5.13, 6.1 e 6.13 para dar maior clareza ao auto de infração. 

Novamente o sujeito passivo foi intimado via postal (fls.163/164), 
apresenta impugnação tempestiva em 14/01/2016 (fls.165/227), confirmando sua 
preliminar de nulidade do auto de infração pela insegurança do lançamento, levando 
ao cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, no mérito alega que foram 
cumpridos o que determina a legislação nas informações complementares e que o 
desconto foi dado através da licitação que só foi vencida em razão da hipótese do 
desconto e pede a improcedência do auto de infração. 

Após colacionar a legislação de regência, o Julgador de Primeira 
Instância emite a sentença, julgando procedente o lançamento do crédito tributário e 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos valores elencados nos campos 
4.11 alterado por termo de aditamento, 5.11 e 6.11 do auto de infração 
2013/003194. 

Inconformada com a decisão de Primeira Instância, comparece o sujeito 
passivo em sede de recurso, tempestivamente, com as seguintes alegações: 

Nulidade do auto de infração por cerceamento à defesa, tendo em vista 
que o demonstrativo ou levantamento não define com segurança a origem do crédito 
e não confirmam a suposta infração, objeto da autuação. 

Erro na determinação da infração, uma vez que o autor substituto altera 
todos os itens correspondentes a determinação da infração. 
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Cita o art. 28 e seus incisos e o art. 35, inciso I, alínea “c” e inciso IV, 
todos da Lei no 1288/2001, e ainda os acórdãos no 162/2012, 136/2012, 019/2013 
e075/2012. 

Em suas razões de mérito, alega o sujeito passivo que a FUNJURIS é 
órgão do Tribunal de Justiça conforme Lei 954/1998.  

Que o contribuinte foi instado a repassar ao Estado, duas vezes o mesmo 
tributo, acarretando a ocorrência de bitributação. Caberia neste caso, a devolução 
por parte do Estado, do valor do desconto na venda da mercadoria, conforme o 
Convênio 26/2003 ou permitir a compensação com outros créditos fiscais. 

Consta no rodapé das notas fiscais, em dados adicionais, o número do 
processo e empenho, que é referência para o desconto. 

E ainda, o resultado da licitação, que só foi vencida com a existência do 
desconto. 

Nestes termos, pede a improcedência do auto de infração. 

O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações, 
pede a confirmação da sentença proferida pelo Julgador de Primeira Instância, que 
julgou procedente o auto de infração em epígrafe. 

É o relatório 
 

 
VOTO 
 

 
A presente lide se refere à exigência do ICMS, decorrente de operação de 

vendas de mercadorias discriminadas como isentas, à Defensoria Pública do Estado 
do Tocantins, não pertencente aos órgãos da administração pública do Estado do 
Tocantins, diretas, indiretas, autarquias ou fundação, nos períodos de 01/01/2010 a 
30/09/2013. 

 
A pretensão fiscal está amparada nos artigos 20, inciso I, 22 incisos I e 

artigo 44 incisos II, III e XXII da Lei 1.287/01. O sujeito passivo está devidamente 
identificado no auto de infração, o recurso ao auto de infração é tempestivo por ser 
apresentado dentro do prazo legal previsto no art. 26 da Lei no 1.288/01 e foi 
apresentada pelo próprio contribuinte nos termos do caput do art. 20 da Lei no 
1.288/01. 

 
O sujeito passivo ao ser intimado da sentença singular, tempestivamente 

comparece aos autos apresentando recurso voluntário, com as seguintes alegações: 

Nulidade do auto de infração por cerceamento à defesa, tendo em vista 
que o demonstrativo ou levantamento não define com segurança a origem do crédito 
e não confirmam a suposta infração, objeto da autuação. 
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Erro na determinação da infração, uma vez que o autor substituto altera 
todos os itens correspondentes a determinação da infração. 

Cita o art.. 28 e seus incisos e o art. 35, inciso I, alínea “c” e inciso IV, 
todos da Lei no 1288/2001, e ainda os acórdãos no 180/2012, 174/2012, 019/2013 
e075/2012. 

Em suas razões de mérito, alega o sujeito passivo que a FUNJURIS é 
órgão do Tribunal de Justiça conforme Lei 954/1998.  

Que o contribuinte foi instado a repassar ao Estado, duas vezes o mesmo 
tributo, acarretando a ocorrência de bitributação. Caberia neste caso, a devolução 
por parte do Estado, do valor do desconto na venda da mercadoria, conforme o 
Convênio 26/2003 ou permitir a compensação com outros créditos fiscais. 

Consta no rodapé das notas fiscais, em dados adicionais, o número do 
processo e empenho, que é referência para o desconto. 

E ainda, o resultado da licitação, que só foi vencida com a existência do 
desconto. 

 
Analisando a documentação apresentada pelo sujeito passivo, não se 

pode negar que a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, trata-se de órgão 
pertencente a administração pública  do Estado do Tocantins, diretas, indiretas, 
autarquias e suas fundações. 

 
Pode se observar que consta nos autos, toda uma documentação 

apresentada pelo sujeito passivo, que as operações em questão são resultados de 
processo licitatório, que pressupõe, que os preços apresentados são resultantes de 
um abatimento do desconto concedido, pois é um dos requisitos   da concorrência 
pública, em que a proposta vencedora se dá naquela que oferta os bens ou serviços 
ao menor preço, para tanto, observa-se que no corpo da nota fiscal consta a 
observação da isenção prevista na legislação vigente. 

 
Consta ainda  no rodapé das notas fiscais o número do empenho e do 

processo em que se concretizou a transação. 
 
Suprimindo as questões preliminares, adentro ao mérito da questão, 

estando convicto que, razão assiste a autuada, pois o autor do procedimento não 
comprova que não houve os descontos previstos no art. 2º, inciso LXXX do RICMS, 
aprovado pelo decreto no 2.912/2006. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento 

e julgo IMPROCEDENTE o auto de infração no 2013/003194, ABSOLVENDO o 
sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários, de acordo com o Termo de 
Aditamento, conforme valores indicados nos campos 4.11, 5.11 e 6.11 do referido 
auto. 
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DECISÃO 

 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar improcedentes as reclamações tributárias 
constante do auto de infração no 2013/003194 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores 37.074,03 (trinta e sete mil, setenta e quatro reais 
e três centavos), R$ 47.347,78 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e setenta e oito centavos) e R$ 138,63 (cento e trinta e oito reais e sessenta e 
três centavos), referente os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Senhor 
HyunSuk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda 
Ferreira Pincinato, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de 
Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos nove dias do mês de novembro de 2016, 
o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, Palmas – TO, 
aos 19 dias do mês de dezembro de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


