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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 008/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.078
PROCESSO No: 2010/6040/503506
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002061
SUJEITO PASSIVO: DRAGA MINAS EXTRAÇÃO DE PEDRA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.058.381-0
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

I – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO USO E CONSUMO –
Obrigatoriedade do recolhimento da diferença entre a alíquota do imposto praticada 
pelo estado de origem e a alíquota interna do estado de destino (Tocantins).

II – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PEREMPÇÃO DO RECURSO. 
AUTUAÇÃO NÃO CONTRADITADA EM GRAU DE RECURSO – Exequível a 
decisão monocrática quando não contraditada.

III – MULTA FORMAL. NULIDADE. TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO EM 
DESACORDO COM HISTÓRICO – É nulo a autuação que não apresenta coerência 
entre o histórico e a tipificação da infração praticada.

RELATÓRIO

A empresa deverá recolher ao tesouro do estado a importância de R$ 
39.178,06 (trinta e sete mil, cento e setenta e oito reais e seis centavos), referente a
ICMS diferencial de alíquota relativo aos exercícios de 2006 a 2008 e 2010, 
conforme foi constatado por meio do levantamento diferencial de alíquota.

Também foi autuada em multa formal no valor de R$ 7.194,00 (sete mil, 
cento e noventa e quatro reais), pela ausência de registro nos livros fiscais próprios, 
das aquisições de mercadorias, aglutinadas no código fiscal de operação (5.101, 
5.102, 6.101, e 6.102), listadas em relatório de notas fiscais eletrônicas, emitidas e 
armazenadas eletronicamente, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é 
garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela 
administração tributária da unidade federada do contribuinte.
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A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que parte do imposto reclamado encontra-se devidamente 
recolhido. Junta também, aos autos, Documentos de Arrecadação de Receitas 
Estaduais – DARE.

Em despacho de folhas 101/102 a julgadora de primeira instância retorna 
os autos à origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às fls. 
104/105, alterando os campos 4.13, 5.13, 6.13, 4.15, 5.15, 6.15, 5.1, 6.1, 7.1, altera 
também os campos 5.11 para o valor de R$ 15.003,50, 6.11 para R$ 6.224,99 e 7.11 
para R$ 2.466,35.

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo 
apresentou impugnação.

Julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.424,75 
campo 4.11 do auto de infração, R$ 15.003,50 campo 5.11 conforme termo de 
aditamento de fls.104, R$ 6.224,99 campo 6.11 conforme termo de aditamento de 
fls. 104 e no valor de R$ 2.466,35 campo 7.11 do termo de aditamento de fls. 104.

E no campo 8.11 declarou nulo o valor de R$ 3.436,00 e absolveu o valor 
de R$ 3.758,00, submetendo a decisão do campo 8 à apreciação do conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, 
inciso IV, alínea “f”, e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo apresentou recurso na 
forma de impugnação destinada a Gerência Tributária, alegando que foram 
acostados aos autos relatórios de arrecadação por contribuinte, onde constam os 
recolhimentos de diferencial de alíquota do período auditado, sendo que a auditora 
desconsiderou os relatórios requerendo os DARE.

Alega também que as notas em que não foi recolhido o diferencial de 
alíquota são combustíveis e pneus que estão sujeitos a substituição tributária, sendo 
que nas demais notas o imposto encontra-se recolhido.

Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
diferencial de alíquota e multa formal pela ausência de registro de aquisição de 
mercadorias.
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Ao analisar a preliminar de desconstituição do recurso voluntário por ter 
sido apresentado para autoridade diferente da prevista na legislação, arguida pela 
Representação Fazendária, entendo que a mesma não tem sentido, uma vez que no 
caso em tela deverá ser aplicado o princípio da informalidade que rege o processo 
administrativo, que prevê que dentro da lei pode haver dispensa de algum requisito 
formal desde que sua ausência não prejudique terceiros e tampouco comprometa o 
interesse público.

Quanto a preliminar de perempção do recurso voluntário da reclamação 
tributária, referente aos campos 5.11 e 6.11, arguida pela Representação 
Fazendária, está claro que o sujeito passivo se omitiu de contraditar a decisão 
monocrática, em relação aos mesmos, conforme vemos em seu recurso 
apresentado às fls. 139 a 141, portanto tal preliminar deverá ser acatada, sendo 
assim exequível a decisão de primeira instância dos valores neles lançados 
conforme dispõe o art. 60, inciso II, alínea “b”, a saber:

Art. 60. É exequível:
............................................................................................

II – a decisão de primeira instância:
............................................................................................

b) no caso de recurso parcial, a parte da condenação não recorrida;

Ao analisar o contexto 8.11 podemos perceber que a tipificação do 
dispositivo legal infringido está equivocada, pois a autoridade autuante tipificou a 
infração com o art. 153 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no

2.912/2006, tal artigo trata de matéria totalmente alheia ao que está citado no 
histórico do auto de infração, vejamos o que descreve o referido artigo:

Art. 153. Na saída de produtos industrializados de origem nacional, 
remetidos a contribuinte do imposto, localizado no Município de 
Manaus, com a isenção do ICMS, a Nota Fiscal deve ser emitida, no 
mínimo, em 5 vias, com as seguintes destinações:

Por sua vez o histórico diz: “(...) pela ausência de registro nos livros fiscais 
próprios, das aquisições de mercadorias, aglutinadas no código fiscal de operação 
CFOP 5.101, 5.102, 6.101 e 6.102, listadas em relatório de notas fiscais eletrônicas 
(...)”.

Como se pode ver ocorreu total afronta ao art. 35, inciso I, alíneas “c” e 
“d”, da Lei 1.288/2001, a saber: 

Art. 35. O Auto de Infração:

I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:
...........................................................................................

c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 

d) o dispositivo legal infringido;
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Por outro lado, a julgadora de primeira instância também cometeu um 
equívoco ao julgar parte do auto de infração nulo e parte improcedente, pois todas 
possíveis nulidades devem ser analisadas e declaradas em primeiro plano, ou seja, 
anterior a apreciação do mérito, assim não poderia o referido contexto ter uma 
decisão em preliminar e outra em mérito, desta forma, entendo que deve ser 
reformada a decisão de primeira instância e julgar nulo a reclamação tributária 
contida no quadro 8 em sua totalidade.

Em análise de mérito dos quadros 4 e 7 do auto de infração que trata de 
exigência de diferencial de alíquota, razão assiste a Fazenda Pública, pois como se 
verifica trata-se de aquisição de mercadorias adquiridas de outras Unidades da 
Federação destinadas ao uso e consumo da empresa, sendo que em tal situação o 
art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/2001, determina o recolhimento da diferença entre a 
alíquota praticada pelo estado de origem com o estado do destino, vejamos o que 
dispõe o referido artigo:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
............................................................................................

XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na 
legislação tributária;

Quando o contribuinte em seu recurso diz que as notas fiscais que não 
tiveram o ICMS diferencial de alíquota recolhido se referem a combustível e pneus, 
tal alegação não procede, pois as notas fiscais de combustíveis e pneus foram 
excluídas do levantamento por meio do termo de aditamento de fls. 104/105.

De todo o exposto, voto para reformar a decisão monocrática e julgar 
procedentes os campos 4.11 e 7.11, e perempto o recurso voluntário em relação aos 
campos 5.11 e 6.11, sendo assim exequível a decisão de primeira instância em 
relação aos mesmos e julgar nulo a reclamação tributária indicada no campo 8.11.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade:

I – rejeitar a preliminar de desconstituição do recurso voluntário porque 
fora apresentado para autoridade diferente da prevista na legislação conforme 
determina o art. 50, I da Lei 1.288/2001 e acolher a preliminar de perempção do 
recurso voluntário da reclamação tributária em relação aos campos 5.11 e 6.11 
arguidas pelo Representante Fazendário;

II – acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária referente ao 
campo 8.11, por erro na tipificação do dispositivo legal infringido, arguida pelo 
Conselheiro Relator, e julgar extinta a reclamação tributária sem julgamento de 
mérito.
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III – no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, na parte que julgou procedente o auto de infração de no 2010/002061, e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários, mais acréscimos 
legais, nos seguintes valores:

a) R$ 2.424,75 (dois mil, quatrocentos e vinte quatro reais e setenta e 
cinco centavos), referente ao campo 4.11;

b) R$ 2.466.35 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e 
cinco centavos), referente ao campo 7.11, com o valor alterado pelo Termo de 
Aditamento de fls. 104/105.

O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Publica. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Maria do Carmo da Silva e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de janeiro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 31 dias do mês de janeiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


