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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 130/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.998
PROCESSO No: 2011/6640/500089
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000223
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.099-1
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS. ICMS DESTACADO A MENOR –
Lícita a exigência do imposto quando destacado a menor na nota fiscal de saída.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por ter aproveitado indevidamente o ICMS no 
valor de R$ 4.254,19 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove 
centavos), referente à apropriação de créditos das notas fiscais de saídas de no 50 e 
51, datadas de 04 de setembro de 2009, de transferência de mercadorias tributadas 
a 7%, quando deveria ser tributada a 12% com redução da base de cálculo e da 
nota fiscal de no 239, datada de 25 de setembro de 2009, cuja operação foi 
interestadual e de 12%, conforme foi demonstrado no Levantamento de ICMS 
anexo.

Intimado via postal, o contribuinte comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por não 
preencher os requisitos legais de instrução e lavratura do mesmo.

No mérito, aduz que a remessa de mercadoria de um estabelecimento 
para outro, de uma mesma empresa, configura simples deslocamento físico e, por 
isso mesmo, não pode ser tributável pelo ICMS. Em transferência dessa natureza 
não há transmissão de propriedade de mercadoria, não havendo circulação jurídica, 
uma vez que esta só ocorre quando a operação for realizada entre duas pessoas 
jurídicas distintas.
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Assim, entende que não havendo operação de mercancia não se legitima 
a incidência do ICMS.

Quanto à alíquota praticada, a autuada expressa que a mesma é 
insubsistente, pois a legislação em vigor determina a aplicação da alíquota de 8% e 
não de 12%.

Ao final, pugna pela anulação total do referido auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente, em sua integralidade, o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
tempestivamente recurso voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de 
impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, pede que seja 
mantida a decisão monocrática.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo quanto ao recurso 
apresentado pelo contribuinte o mesmo argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração citando o art. 32-A e 33 da Lei 1.288/2001, que diz que o Processo 
Administrativo Tributário (PAT) encerra em noventa dias, contados da intimação 
inicial e o procedimento para a constituição de crédito tributário tem início com o 
primeiro ato de ofício praticado por autoridade competente.

Em fim, em sua preliminar o mesmo diz que o lançamento não preenche 
os requisitos legais para a lavratura do auto de infração.

Entendo que a arguição de tal preliminar é totalmente descabida uma vez 
que como se percebe na inicial, a data da ordem de serviço é do exercício de 2011 e 
a lavratura do auto de infração ocorreu em 02/03/2011, por outro lado o não 
cumprimento do prazo que o contribuinte diz não ter sido cumprido pela autoridade 
autuante não é motivo de nulidade do auto de infração, mas sim para a devolução 
do benefício da espontaneidade, caso não ocorra a prorrogação do referido prazo.

Por outro lado, para a comprovação de que foi excedido o prazo para a 
lavratura do auto de infração deveria o contribuinte apresentar os documentos que 
comprovassem tal ocorrência, ou seja, a intimação para apresentação de 
documentos e não apenas mencionar “o prazo expirou a tempos atrás”.

Quanto ao mérito, o contribuinte ateve-se apenas a questionar a 
inconstitucionalidade da legislação tributária, não se atendo em combater a 
imputação dos créditos aproveitados indevidamente.
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Entendo que houve equívoco por parte do contribuinte, pois o mesmo 
aproveitou de forma indevida créditos de ICMS de notas fiscais de transferências e 
de vendas de mercadorias para outras unidades da federação.

Desta forma, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância 
quando julgou procedente o auto de infração, portanto o mesmo deve ser julgado 
procedente.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, por não preencher os requisitos 
legais de instrução e lavratura do auto de infração, arguida pela recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no

2011/000223 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 4.254,19 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, Luiz Carlos da Silva Leal, Maria do Carmo 
Silva e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 21 dias do mês de setembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de outubro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Autor do voto Vencedor


