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ACÓRDÃO Nº. : 71/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6040/500795
REEXAME NECESSÁRIO : 2.582
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : G FRANCO CONSTR. E TRANSPORTES LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.064.887-4

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Utilização do Valor da Operação no 
Levantamento. Notas Fiscais Emitidas Pela Secretaria da Fazenda. Base de Cálculo 
Reduzida - Impossibilidade de se exigir a diferença de alíquota quando ocorre 
equívoco no valor utilizado como base de cálculo do levantamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 10.925,00 
(dez mil e novecentos e vinte e cinco reais), referente parte do campo 5.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Publica. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 15 dias do mês de março de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 834,39 (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e 
nove centavos), referente a ICMS registrado e não recolhido proveniente do 
cotejamento entre débitos e créditos, relativo ao exercício de 2006. No campo 5.1, 
por deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no valor de R$ 11.500,00 (onze 
mil e quinhentos reais), conforme levantamento diferencial de alíquota e cópias do 
relatório de notas fiscais digitadas no ATM, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, não se manifestando.

Em despacho de folhas 13, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para saneamento, quando é juntado o levantamento básico do ICMS.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
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valores de R$ 834,39, campo 4.11 e R$ 575,00, parte do campo 5.11 do auto de 
infração, todos os valores acrescidos das cominações legais.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a nulidade 
da sentença de primeira instância, uma vez que a julgadora não justificou a exclusão 
do valor de R$ 109.250,00 da base de cálculo do contexto 5.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária por edital, o contribuinte não compareceu ao processo.

Em despacho de folhas 43, a chefe do CAT retorna os autos a agência de 
origem para nova intimação, uma vez que o valor da parte condenada estava 
incorreto.

Novamente intimado por edital o contribuinte não comparece aos autos.

Em despacho de folhas 48, a chefe do CAT determina o prosseguimento do 
feito tão somente em relação à parte absolvida de R$ 10.925,00, parte do campo 
5.11 do auto de infração.

Ficou constatado que a preliminar de nulidade da sentença de primeira 
instância argüida pela Representação Fazendária, pelo não esclarecimento da 
exclusão do valor de R$ 109.250,00 da base de cálculo, não deve prevalecer, pois, 
como se verifica nas notas fiscais de entradas emitidas pela Secretaria da Fazenda 
do Estado do Tocantins, a base de cálculo utilizada para calcular o imposto a ser 
recolhido é de R$ 5.750,00.

Analisado e discutido o presente processo pode-se verificar que, a presente 
exigência se refere a cobrança de ICMS diferencial de alíquota sobre bens 
destinados ao ativo fixo da empresa, conforme se encontram registrados no livro de 
registro de entradas, porém, a base de cálculo a ser utilizada é de R$ 5.750,00, 
conforme consta das notas fiscais emitidas pela própria Secretaria da Fazenda do 
Estado do Tocantins, portanto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira 
instância, quando exclui da base de cálculo o valor excedente lançado pela 
autoridade autuante.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente e absolvo o sujeito passivo 
do valor de R$ 10.925,00 (dez mil e novecentos e vinte e cinco reais), referente 
parte do campo 5.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 16 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


