
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRODUTOS ADQUIRIDOS DE 

OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
E/OU USO E CONSUMO. AUS
NULIDADE – É nula a exigência tributária quando o auto de infração não contém em 
anexo os documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada 

Diferencial de Alíquota referente aquisições de mercadorias para integrar o ativo fixo 
ou para uso e consumo do estabelecimento, na importância de R$ 458,76 
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e se
mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos), respectivamente, apurados 
conforme Levantamento ICMS Diferencial de Alíquota e documentos anexos, por 
infração ao art. 46, § 1
Decreto 2.912/06. 

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 

de fls. 154/157, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração
ao direito de defesa, uma vez que fo
35, inciso I, alínea c, e inciso IV, da Lei 1.288/2001.

 
No mérito, aduz que não há ICMS a recolher, porque aquilo que é devido 

já foi recolhido espontaneamente pelo contribuinte, e requer 
infração julgado nulo ou improce
de arrecadação. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

140/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.157 

2011/6040/501913 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001307 

DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRODUTOS ADQUIRIDOS DE 
OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO ATIVO 
E/OU USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. 

É nula a exigência tributária quando o auto de infração não contém em 
anexo os documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal. 

A empresa foi autuada nos campos 4 e 5, por deixar de recolher ICMS 
Diferencial de Alíquota referente aquisições de mercadorias para integrar o ativo fixo 
ou para uso e consumo do estabelecimento, na importância de R$ 458,76 
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) e R$ 6.039,78 (seis 
mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos), respectivamente, apurados 
conforme Levantamento ICMS Diferencial de Alíquota e documentos anexos, por 
infração ao art. 46, § 1o e § 2o, da Lei 1.287/2001, e o art. 35, 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 
de fls. 154/157, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração

de defesa, uma vez que foram desrespeitados os art
nciso IV, da Lei 1.288/2001. 

aduz que não há ICMS a recolher, porque aquilo que é devido 
já foi recolhido espontaneamente pelo contribuinte, e requer que 
infração julgado nulo ou improcedente. Anexa cópia de notas fiscais e documentos 

3.762, de 27 de novembro de 2012 

 1

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRODUTOS ADQUIRIDOS DE 
ATIVO PERMANENTE 

NCIA DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. 
É nula a exigência tributária quando o auto de infração não contém em 

nos campos 4 e 5, por deixar de recolher ICMS 
Diferencial de Alíquota referente aquisições de mercadorias para integrar o ativo fixo 
ou para uso e consumo do estabelecimento, na importância de R$ 458,76 

is centavos) e R$ 6.039,78 (seis 
mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos), respectivamente, apurados 
conforme Levantamento ICMS Diferencial de Alíquota e documentos anexos, por 

, da Lei 1.287/2001, e o art. 35, incisos I e II, do 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 
de fls. 154/157, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 

os artigos 32-A, 33, 34 e 

aduz que não há ICMS a recolher, porque aquilo que é devido 
que seja o auto de 

dente. Anexa cópia de notas fiscais e documentos 
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A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 172, determina o 

retorno dos autos a Delegacia Regional Tributária de Palmas para que o autor do 
procedimento ou seu substituto legal reveja o levantamento elaborado às fls. 05, 
considerando os pagamentos efetuados, e complemente as infrações tipificadas nos 
campos 4.13 e 5.13, lavrando termo de aditamento com as alterações advindas. 

 
Por intermédio de Termo de Aditamento às fls. 174/175, o autor do 

procedimento retifica os campos do auto de infração referentes à base de cálculo e 
ao valor originário. 

 
Intimado via postal a autuada às fls. 179, ratifica a impugnação e reitera 

os pedidos nela formulados. 
 
A julgadora de primeira instância em decisão às fls. 182/184, conheceu da 

impugnação, por ser tempestiva, e julgou o auto de infração nulo, tendo em vista que 
o autor do procedimento não deu cumprimento ao despacho exarado, deixando de 
complementar a infração por ser genérica, sendo o dispositivo legal infringido 
requisito essencial na constituição do crédito tributário, causando cerceamento ao 
direito de defesa do contribuinte. 

 
A Representação Fazendária, em manifestação às fls. 185, afirma que ao 

aditar a inicial o nobre autuante não atendeu a solicitação de tipificar melhor a 
infração descrita, deixando sem o adequado esteio legal e pede que seja mantida a 
decisão singular. 

 
Devidamente notificada da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária a autuada se manifestou às fls. 190, pedindo a 
manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. 

 
 

VOTO 
 

 
A presente lide configura-se na autuação, nos campos 4 e 5, por deixar 

de recolher ICMS Diferencial de Alíquota referente aquisições de mercadorias para 
integrar o ativo fixo ou para uso e consumo do estabelecimento, apurados conforme 
Levantamento ICMS Diferencial de Alíquota e documentos anexos. 

 
Em sua defesa a impugnante arguiu preliminar de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento ao direito de defesa, por entender que foi desrespeitado 
diversos artigos da Lei 1.288/2001. 

 
Ao ser requisitado para rever a infração tipificada no campo próprio da 

peça básica e do levantamento que lhe deu sustentação, pela julgadora singular, o 
autor do procedimento lavrou termo de aditamento, deixando de complementar a 
norma jurídica a que se referem os dispositivos legais infringidos em que se baseia. 

 
Por não ter o autor do procedimento cumprido com o solicitado na forma 

como foi exposta, a julgadora de primeira instância entendeu que tal procedimento 
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incorreu em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, julgando nulo o auto 
de infração, em conformidade com o art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001. 

 
O diploma legal que deu sustentação e direcionou a tomada de decisão 

da julgadora singular foi o art. 35, inciso I, alínea d, da Lei 1.288/2001, que assim 
prescreve: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
Desta forma, o processo não foi devidamente saneado pelo autor do 

procedimento, uma vez que deixou de indicar corretamente, em termo de 
aditamento, o dispositivo legal infringido.  

 
Porém, entendo que o autor da peça básica, além do dispositivo legal 

infringido, não demonstrou de forma detalhada o verdadeiro valor dos créditos 
tributários exigidos, deixou de anexar documentos probatórios do ilícito fiscal, 
contrariando o disposto no inciso IV, do art. 35, do mesmo diploma legal supra 
citado, conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Desta forma, a ausência dos requisitos aqui elencados prejudicou de 

forma acintosa a prosperidade da exigência tributária. 
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração no 2011/001307, porém, 
com alteração do objeto para erro na indicação da legislação infringida e falta dos 
documentos probatórios do ilícito fiscal. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2011/001307 com 
alteração do objeto para erro na indicação da legislação infringida, falta do 
demonstrativo do crédito tributário e falta dos documentos probatórios do ilícito fiscal 
e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Os Senhores Rui José Diel e 
Aldecimar Esperandio fizeram sustentação oral pela fazenda pública e sujeito 
passivo, respectivamente. O representante fazendário sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, 
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Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 25 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


