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ACÓRDÃO Nº:128/2009
PROCESSO Nº: 2007/6820/500161
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7097
RECORRENTE: BOCATO ALIMENTOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Ausência de Comprovação do Ilícito. Nulidade 
– A falta de documentos que comprovem o ilícito denunciado acarreta a nulidade 
do lançamento e extingue o processo sem julgamento de mérito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de documentos que 
comprovem o ilícito denunciado, argüida pelo relator, e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. Voto contrário do conselheiro João Gabriel Spicker. O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos:

4.1 – O Contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 25.821,13 (vinte 
cinco mil, oitocentos vinte e um reais e treze centavos), referente ao diferencial de 
alíquota sobre as mercadorias adquiridas de outro estado para uso, consumo do 
estabelecimento e para integrar o ativo imobilizado da empresa, relativo ao 
período de 01.01.2007 a 30.06.2007, conforme constatado através do 
Levantamento Diferencial de Alíquota e outros documentos comprobatórios da 
infração.

5.1 - O Contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 3.798,89 (três mil, 
setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), referente ao 
diferencial de alíquota sobre as mercadorias adquiridas de outro estado para uso, 
consumo do estabelecimento e para integrar ao ativo imobilizado da empresa, 
relativo ao período de 01.01.2007 a 30.06.2007, conforme constatado através do 
Levantamento Diferencial de Alíquota e outros documentos comprobatórios da 
infração.

Devidamente intimado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação 
aduzindo: que a empresa não entrou em atividade neste período, e que todas as 
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mercadorias adquiridas de outro estado foram para a construção da unidade
frigorífica, ou seja, para a integração do ativo imobilizado, e que assinou Termo 
de Acordo de Regime Especial de n° 1.666/2006.

Que em conformidade com o Termo de Acordo de Regime Especial, não 
há o que recolher em razão de diferencial de alíquota, já que apesar da operação 
ser passível de tributação, não ocorre o surgimento da obrigação por força da 
isenção concedida mediante regime especial, requerendo para que seja 
declarado nulo o auto de infração.

A julgadora de primeira instância, em sentença, ressalta que a presente 
demanda refere-se à cobrança de diferencial de alíquota referente à aquisição de 
mercadorias para integração ao ativo imobilizado da empresa, de janeiro a junho 
de 2007.

Que a autuada confirma haver adquirido mercadorias para construção da 
unidade frigorífica sem recolhimento do ICMS – diferencial de alíquota, por 
entender que estava acobertada pela isenção legalmente concedida por meio de 
TARE firmado com a SEFAZ, com efeitos a partir de 01/02/06, anterior ao período 
de aquisição das mercadorias constantes do levantamento.

Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou PROCEDENTE 
o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$. 25.821,13 (vinte cinco mil, oitocentos e vinte e um 
reais e treze centavos), campo 4.11 e de R$. 3.798,89 (três mil, setecentos e 
noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), campo 5.11, acrescidos das 
cominações legais.

Notificado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresenta o
Recurso Voluntário, com as mesmas alegações da defesa.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
manutenção da decisão de primeira instância.

Conforme Resolução nº 050/2008, o Conselho de Contribuintes assim 
decidiu:

“Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em sessão plenária no 
dia 29 de abril de 2008 por unanimidade, converter o julgamento em diligência a 
pedido do conselheiro Presidente, para que o Arquivo Geral forneça cópias das 
notas fiscais em que conste como destinatário a empresa Bocato Alimentos Ind. 
Com. Imp. e Exp. Ltda, no período de fevereiro/2004 a junho/2007. Participaram 
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da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 29 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente”.

Documento de fls. 70/73 estão relacionadas as notas fiscais juntadas às fls. 
74/185. 

A assessora técnica do CAT em sua manifestação com relação às notas 
fiscais juntadas, que o auto de infração em epígrafe, referia-se apenas ao período 
de 2007 e conforme informações da Secretária do CAT, os demais períodos eram 
relativos a outros autos de infração e os mesmos já estariam quitados, e que 
deste modo, foi elaborado um demonstrativo em anexo, relativo apenas a 2007, 
contendo:

- a relação das notas fiscais localizadas pela coordenadoria de administração;
- e que conforme solicitação da coordenadoria, a relação das notas fiscais não 
localizadas com o respectivo CNPJ do remetente, ressaltando-se que não foi 
possível fornecer o CNPJ de todos os remetentes, em virtude de que, parte das 
notas fiscais não consta no Relatório de Notas Fiscais de Entradas.

Assim, em vista da insegurança do lançamento, em virtude da 
impossibilidade da juntada de todas as notas fiscais que serviram de base para o 
lançamento, por prudência, na busca da verdade material, este relator argüiu a 
preliminar de nulidade do lançamento por falta de documentos que comprovem o 
ilícito denunciado.

Do exposto, em razão da preliminar suscitada por este relator, voto para 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de documentos que 
comprovem o ilícito denunciado, e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


