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ACORDÃO No:                             083/2014                                   
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 

2011/6820/500048 
2011/000294 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.223 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

BOCATO ALIMEN. IND.COM.IMP. E EXP LTDA 
29.372.452-0 

RECORRIDA:                               FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
EMENTA 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. – MERCADORIAS ADQUIRIDAS 
PARA USO OU CONSUMO OU PARA INTEGRAR O ATIVO IMOBILIZADO -  
PROCEDÊNCIA – Procede a exigência tributária decorrente da omissão do 
recolhimento do Diferencial de Alíquota constatado através de levantamento próprio. 
 
RELATÓRIO 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2011/000294, contra o contribuinte qualificado na inicial, referente ao 
não recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, quando da aquisição de bens 
para integrar ao ativo imobilizado ou para uso ou consumo do estabelecimento 
relativo aos exercícios de 2007 e multa formal pela falta de autenticação de livros 
fiscais nos prazos regulamentares. 

 
Foram anexados aos autos Levantamento do ICMS Diferencial de 

Alíquota, cópia de Livros Registros de Entradas, cópias das Notas Fiscais, cópia do 
DARE – Documento de Arrecadação de Recitas Estaduais - , bem como do Termo 
de Acordo n. 1.666/2006 firmado com o Estado do Tocantins. (fls.05 ás 79). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações às (fls. 
80/89): 

 
Que em 02/09/2007 foi lavrado o Auto de infração 2007/004361 e que 

todas as notas fiscais que foram relacionadas no Auto de Infração ora impugnado, 
também foram englobadas naquele Auto de Infração. 

 
Que foi proferida a sentença de n. 2528/2007 em primeira instancia, razão 

pela qual foi interposto recurso voluntário ao COCRE. E que sem ao menos ter sido 
cientificada da decisão do COCRE, foi intimada do presente Auto de Infração. 

 
Observa-se neste caso, nulidade do lançamento – Bis in idem - Notas 

fiscais englobadas no A. I 2007/004361, pendente de julgamento de recurso 
voluntário 

As operações relativas as notas fiscais que deram origem ao lançamento, 
bens constantes do ativo fixo ou imobilizado, sendo, portanto, isento do diferencial 
de alíquota conforma clausula quinta do TARE 1.666/2006. 
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Que a lei 1.385/2003 em seu art. 4º isenta o ICMS referente ao diferencial 
de alíquota nas aquisições de bens destinados ao ativo fixo. 

 
Por fim cita os acórdãos 672/2008 e 817/2008 isentando do diferencial de 

alíquota empresa beneficiárias do programa pro-indústria, pedindo a improcedência 
do presente Auto de Infração. 
 

O Contribuinte não fez juntada de documentos. 
 
O processo foi devolvido via despacho 070/2012 para saneamento, sendo 

juntado documentos fls. 92/96 dos autos. 
 
  O Julgador de Primeira Instância, após minuciosa verificação constata 

que foram observados os procedimentos estabelecidos na legislação tributária e  
que a impugnante não apresentou qualquer documento que comprovasse o 
recolhimento do imposto devido e suas alegações não foram embasadas em 
fundamentações que possa invalidar a peça básica, julga procedente em parte o 
Auto de  Infração nº 2011/000294, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS nos valores R$13.749,21 e R$3.795,64 nos campos 4.11 
e 5.11 respectivamente e extingue pelo pagamento o valor de R$500,00 do campo 
6.11. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 107/113) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos relatados na peça impugnatória. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 114/117, entre suas 

considerações, pede que seja confirmada a decisão de Primeira Instância, tendo em 
vista que a presente reclamação atende aos requisitos legais da exigência do crédito 
tributário, bem como, reúne os elementos informativos necessários à sua validação. 

 
Conforme Art. 5º-B, IV da Lei Estadual nº 1.288/2001 a Procuradoria 

Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 
manifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem. 

 
É o relatório. 
 
                                                                                                             

VOTO 
 
Vistos e analisados, verifica-se que as pretensões fiscais encontram 

respaldo nos arts.  20 inciso XV e Art. 27 inciso V alínea “a” e Art. 44 inciso XI todos 
da lei 1287/01, tipificados nos campos 4.13 e 5.13, do auto de Infração, e Art. 44 Inc. 
VII alínea “f” da lei 1287/01 tipificado no campo 6.13 

 
As penalidades aplicadas estão previstas no art. 48, inciso III, alínea “e” 

da Lei nº 1.287/01, sugeridas nos campos 4.15, 5.15, e Art. 50 INC XIV alínea “f” da 
lei 1287/01 sugerida no campo 6.15, do Auto de Infração. 
 

Ora, conforme consta nos autos às fls. 92 ás 94, através do acórdão 
128/2009 foi decidido pelo conselho de Contribuintes e Recursos fiscais a preliminar 
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de nulidade do julgamento por falta de documentos que comprovasse o ilícito 
denunciado. Sendo assim não há que se falar em que não foi cientificada da decisão 
do COCRE, uma vez que todas são publicadas no diário oficial, e muito menos em 
“bis in idem”, uma vez que da decisão do auto de infração n. 2007/004361 pelo 
COCRE é que sobreveio o Auto de infração em tela. 

 
A isenção do ICMS do Diferencial de Alíquota para mercadorias 

destinadas ao ativo fixo ou imobilizado tem respaldo no Art. 4º da Lei nº 1.385 e 
ratificado na Cláusula quinta Subcláusula única do Termo de Acordo nº11.666/2006 
firmado pelo sujeito passivo com a Secretaria da Fazenda, assim vejamos: 

 
Cláusula quinta – Subcláusula única - Na isenção 
do ICMS aplica-se também em relação ao 
diferencial de alíquota devido pelas aquisições 
interestaduais de maquinas e equipamentos 
destinados a integrar ao ativo fixo da acordada e 
ao ICMS incidente sobre as operações de 
importação de maquinas e equipamentos 
destinados ao seu ativo imobilizado . 
 

Entretanto, examinado as notas fiscais, de páginas 07 a 39, as quais 
subsidiam o auto de infração verifica-se tratar de aquisição de mercadorias para 
consumo e de peças destinadas à reposição ou substituição decorrente de desgaste 
natural causado pelo uso do equipamento ou da máquina reparada e, portanto, 
alheios a atividade fim da empresa. Sendo que o Tare n. 1.666/2006 em sua 
clausula quinta – sub cláusula única não a isenta do pagamento do diferencial de 
Alíquota referente a tais mercadorias. 

 
Desse modo, é incontroversa a legitimidade do lançamento do crédito 

tributário relativo à diferença de alíquota incidente sobre as operações de aquisição 
de peças e materiais destinados ao consumo e/ou uso da recorrente objeto de 
cobrança do campo 4.1 e 5.1 do Auto de Infração. 

 
Quanto ao campo 6.1 conforme cópia do DARE – Documento de 

Arrecadação de Receitas Estaduais -  de fls. 79. Como a exigência tributária já foi 
satisfeita pela sua quitação, é inegável que houve a extinção do crédito tributário 
pelo pagamento nos termos que dispõe o art. 156, I da lei 5 176/66 - Código 
Tributário Nacional -  conforme a seguir:  

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
  
I – o pagamento; 

 
Os elementos informativos dos créditos tributários utilizados pelo auditor 

para apurar a infração cometida pelo sujeito passivo é o levantamento Diferencial de 
Alíquota relativo ao exercício de 2007, juntamente com todos os documentos 
acostados as fls. 05/79, onde ficou constatado com clareza o imposto devido. 

 
 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário apresentado, nego-lhe 

provimento e julgo pela reforma da decisão de Primeira instância e pela procedência 
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do auto de infração nº 2011/000294, CONDENANDO o sujeito passivo ao 
pagamento dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, nos valores R$13.749,21 e R$3.795,64 
nos campos 4.11 e 5.11 respectivamente e extinto pelo pagamento o valor de 
R$500,00 do campo 6.11. 

 
É como voto. 
 

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

unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância, julgar procedente as reclamações tributárias constantes do 
auto de infração de no 2011/000294 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 13.476,21(treze mil e quatrocentos e setenta e 
seis mil e vinte e um centavos), R$ 3.795,64(três mil e setecentos e noventa e cinco 
reais e sessenta e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais e julgar extinto pelo pagamento o valor 
de R$ 500,00(quinhentos reais), referente ao campo 6.11. Participaram da sessão 
de julgamento os Conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, Regina Alves Pinto, Guilherme Trindade Meira Costa, José Cândido de 
Moraes e João Gonçalo dos Santos e o Representante Fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias do mês de agosto de 
2015 o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 30 dias do mês de setembro de 2015. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 

 


