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ACÓRDÃO No: 
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PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No

SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS 
DE OUTRAS UNIDADES 
PERMANENTE OU PARA USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO
NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO – Não prevalece o auto de infração que não tipifica corretamente a 
infração e não contém em 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 

ICMS Diferencial de Alíquota no valor total de R$ 2.709,01 (dois mil setecentos e 
nove reais e um centavo), relativo
outros estados da federação, de mercadorias para integrar o ativo 
para uso ou consumo do estabelecimento, conforme Levantamento Diferencial de 
Alíquota, relação de arquivos do Sintegra e Livro de

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 

arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeito aos art. 32
34 e que salta aos olhos o desrespeito ao art. 35

 
No mérito, aduz que não há ICMS diferencial de alíquota a recolher, 

porque as notas fiscais relacionadas no referido levantamento são notas fiscais de 
mercadorias para a revenda, assim é fácil constatar que a acusação é infundada
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109/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.140 

2011/6040/501914 
o: 2011/001309 

DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTINADAS A INTEGRAR O ATIVO 

PERMANENTE OU PARA USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO
NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO 

Não prevalece o auto de infração que não tipifica corretamente a 
infração e não contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário.

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
ICMS Diferencial de Alíquota no valor total de R$ 2.709,01 (dois mil setecentos e 
nove reais e um centavo), relativo ao exercício de 2009, referente aquisições de 

da federação, de mercadorias para integrar o ativo 
uso ou consumo do estabelecimento, conforme Levantamento Diferencial de 

Alíquota, relação de arquivos do Sintegra e Livro de Entradas. 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeito aos art. 32
34 e que salta aos olhos o desrespeito ao art. 35, todos da Lei 1.288/2001.

o, aduz que não há ICMS diferencial de alíquota a recolher, 
porque as notas fiscais relacionadas no referido levantamento são notas fiscais de 
mercadorias para a revenda, assim é fácil constatar que a acusação é infundada
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS 
DESTINADAS A INTEGRAR O ATIVO 

PERMANENTE OU PARA USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. ERRO 
NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO 

Não prevalece o auto de infração que não tipifica corretamente a 
os demonstrativos do crédito tributário. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
ICMS Diferencial de Alíquota no valor total de R$ 2.709,01 (dois mil setecentos e 

ao exercício de 2009, referente aquisições de 
da federação, de mercadorias para integrar o ativo permanente ou 

uso ou consumo do estabelecimento, conforme Levantamento Diferencial de 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeito aos art. 32-A, 33 e 

todos da Lei 1.288/2001. 

o, aduz que não há ICMS diferencial de alíquota a recolher, 
porque as notas fiscais relacionadas no referido levantamento são notas fiscais de 
mercadorias para a revenda, assim é fácil constatar que a acusação é infundada.  
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De todo o exposto, requer que seja o auto de infração julgado nulo ou 
improcedente. 

 
Em despacho de fls. 155, a julgadora de primeira instância retorna os 

autos à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto faça a juntada 
das notas fiscais relacionadas no levantamento e complemente as infrações 
tipificadas nos campos 4.13 e 5.13. 

 
Às fls. 157/158, o autor do procedimento emite parecer e diz que o crédito 

tributário exigido na peça vestibular está devidamente instruído com o levantamento 
do ICMS diferencial de alíquota e cópia da relação dos arquivos Sintegra e que o 
Regulamento do ICMS, identifica através do código fiscal de operação e de 
prestações, quais as mercadorias adquiridas para ativo imobilizado ou para uso e 
consumo do estabelecimento, sendo esta a hipótese que se confirma para o caso 
em análise, conforme fls. 07 a 09 dos autos.  

 
Posto isto, considera absolutamente satisfatória as provas documentais já 

produzidas e anexadas ao instrumento de lançamento inicial do crédito tributário. 
 
A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo, pois 

entendeu que o dispositivo legal infringido é requisito essencial na constituição do 
crédito tributário, conforme estabelece o art. 35, inciso I, alínea “d”, da Lei 
1.288/2001 e o autor do procedimento deixou de retificá-lo. 

 
Desta feita, submete a decisão do campo 5 à apreciação do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos arts. 56, 
inciso IV, alínea “f”, e 58, parágrafo único, da Lei no 1.288/2001, conforme planilha 
de atualização do crédito tributário às fls. 160. 

 
Em parecer de fls. 164, o Representante da Fazenda Pública pugna pela 

manutenção da sentença monocrática. 
 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Em despacho de fls. 170, o chefe do CAT encaminha para julgamento 

pelo COCRE o valor de R$ 2.359,01 do campo 5.11. 
 

É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise é referente a falta de recolhimento ao 

Tesouro Estadual do ICMS Diferencial de Alíquota no valor total de R$ 2.709,01 
(dois mil setecentos e nove reais e um centavo), relativo ao exercício de 2009, 
referente aquisições de outros estado da federação, de mercadorias para integrar o 
ativo fixo permanente ou para uso ou consumo do estabelecimento, conforme 
Levantamento Diferencial de Alíquota, relação de arquivos do Sintegra e Livro de 
Entradas. 
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Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que razão cabe 

a autuada, uma vez que faltam provas nos autos que corroborem a exigência 
tributária, assim como erro na tipificação da infração. 

 
Vejamos que às fls. 155, a julgadora de primeira instância retorna os 

autos à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto faça a juntada 
das notas fiscais relacionadas no levantamento e complemente as infrações 
tipificadas nos campos 4.13 e 5.13. 

 
Ciente do despacho, o autor do procedimento, às fls. 157/158, emite 

parecer e diz que o crédito tributário exigido na peça vestibular está devidamente 
instruído com o levantamento do ICMS diferencial de alíquota e cópia da relação dos 
arquivos Sintegra, e que considera absolutamente satisfatória as provas 
documentais já produzidas e anexadas ao instrumento de lançamento inicial do 
crédito tributário. 

 
Quanto ao pedido de complementação das infrações tipificadas, o autor 

não se manifesta. 
 
Diante dos fatos expostos, é de fácil percepção que faltam documentos 

que comprovem a ocorrência do ilícito fiscal, como as notas fiscais relacionadas no 
levantamento elaborado pela autoridade autuante, mas que não foram anexadas aos 
autos. De outra feita, os artigos utilizados como infrações são genéricos e não 
tipificam os ilícitos fiscais descritos no contexto. 

 
Diante da negativa da autoridade autuante em cumprir o despacho da 

julgadora de primeira instância e complementar os autos de forma que o crédito 
tributário esteja devidamente demonstrado e enquadrado corretamente na legislação 
tributária, estamos também diante da afronta ao art. 35, inciso I, alínea “d”, e inciso 
IV, da Lei 1.288/2001, vejamos: 

 
Art.35.  O auto de infração: 
 
I – formaliza a exigência do credito tributário e contém, no mínimo:  
 
d. dispositivo legal infringido 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Desta forma, no momento em que é dado nos autos a oportunidade ao 

autor do procedimento em sanear o processo e validar a autuação, e este não a faz, 
entendemos que o auto deve ser julgado improcedente, pois a nulidade acarretaria a 
autoridade autuante a chance de saneamento do processo, chance esta que já foi 
dada nos autos e não foi exercida. 

 
Por todo o exposto, voto reformando a sentença de primeira instância 

para julgar improcedente o campo 5.11 do auto de infração no 2011/001309. 
 
É como voto. 
 



                                                                                                         Publicação no Diário Oficial no 3.727, 03 de outubro de 2012 

4 

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

maioria, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração de no 2011/001309 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 2.359,01 (dois mil, trezentos e cinquenta e 
nove reais e um centavo), referente ao campo 5.11. O conselheiro Evaniter Cordeiro 
Toledo votou pela nulidade do auto de infração. Os Senhores Rui José Diel e 
Aldecimar Esperandio fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública e Interessado, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro 
Toledo. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de setembro de 2012, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, ao 1o dia do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


