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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 166/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3081
PROCESSO No: 2011/6040/501919
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001314
SUJEITO PASSIVO: DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EQUÍVOCO NA EXIGÊNCIA DO 
IMPOSTO. MERCADORIAS EMBALADAS COM POSTERIOR REVENDA – Exigível o 
diferencial de alíquota apenas quando as mercadorias se destinam a compor o ativo 
fixo ou ao uso e consumo do adquirente.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher O ICMS diferencial de alíquota 
no valor de R$ 2.875,95 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), referente a aquisição de outros estados da federação de mercadorias para 
integrar o ativo fixo, ou para uso e consumo do estabelecimento, conforme 
levantamento diferencial de alíquota, relação de arquivos SINTEGRA e livros fiscais, 
relativo ao exercício de 2010. 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
argüiu preliminar de nulidade do auto de infração uma vez que foi desrespeitada a 
alínea “c” e também o inciso IV do artigo 35 da Lei 1.288/2001, uma vez que não houve 
a descrição clara precisa e resumida do fato e indicação do período de sua ocorrência e 
também não contem em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

No mérito aduz que observando os documentos relacionados no 
levantamento do ICMS diferencial de alíquota, não há ICMS diferencial de alíquota a 
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recolher, porque as notas fiscais relacionadas no referido levantamento são notas de 
mercadorias para revenda, que é carvão vegetal, embalado e revendido pela 
impugnante. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz a peça básica.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou improcedente o auto de 
infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifestou dizendo haver 
harmonia entre a julgadora singular e a Representação Fazendária.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente auto de infração que exige ICMS 
diferencial de alíquota, referente a aquisição de mercadorias para integrar o ativo fixo 
ou para o uso e consumo do estabelecimento.

Ao apresentar defesa, o sujeito passivo junta aos autos cópias das notas 
fiscais alvo da presente autuação.

Analisando as referidas notas fiscais resta claro que as mercadorias (sacos 
para embalagens, pedra sanitária, fio de nylon para costura e carvão vegetal). No caso 
o carvão vegetal é adquirido pelo contribuinte, embalado e posteriormente revendido, 
quanto à pedra sanitária, a mesma é adquirida para posterior revenda.

Portanto, não se trata de mercadorias adquiridas e destinadas ao uso, 
consumo ou ativo fixo da empresa, mas sim mercadorias que são embaladas e 
posteriormente revendidas pelo sujeito passivo.

De todo exposto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira 
instância que julgou improcedente o auto de infração.

Assim sendo, voto pela manutenção da sentença de primeira instância e pela
improcedência do auto de infração.

É o voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
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improcedente o auto de infração no 2011/001314 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 2.875,05 (dois mil, oitocentos setenta e cinco 
reais e cinco centavos), referente ao campo 4.11. Os Srs. Rui José Diel e Aldecimar 
Esperandio fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública e Interessado, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda Texeira Halum.
Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de dezembro de 2011, o 
conselheiro Deides Ferreira Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


