
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Publicado no Diário Oficial no 4.489, de 03 de novembro de 2015 
 

ACÓRDÃO No: 089/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.365 
PROCESSO No: 2013/6040/502075 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001447 
SUJEITO PASSIVO: DECOLE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

       
 
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRODUTOS ADQUIRIDOS DE 

OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE 
E/OU USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. 
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 Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/001447, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento do diferencial de alíquota. 
 

Foram anexados aos autos levantamento do diferencial de alíquota e 
resumos de notas fiscais eletrônicas (fls. 04/09). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 11), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
12/15): 
 

Que o auto de infração para ser válido tem que respeitar 
todos os requisitos traçados no art. 35 da Lei nº 1.288/01 e 
seus incisos e parágrafos; que como o auto de infração não 
atentou para os requisitos é nulo de pleno direito; que o 
levantamento não demonstra e tampouco comprova e 
determina a matéria tributável. 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 17) que fez 

juntada de levantamento do diferencial de alíquota (fls. 19/20) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Publicado no Diário Oficial no 4.489, de 03 de novembro de 2015 
 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls.024/025 aduz que:  
 

Preliminarmente, o processo foi devolvido ao autor do 
procedimento para juntada de cópias das notas fiscais 
relacionadas no levantamento às fls. 04, tendo em vista que 
os documentos juntados às fls. 05/09 não estavam 
relacionados no referido levantamento. 
 
Entretanto, o autuante elaborou novo levantamento às fls. 
19/20, incluindo os documentos mencionados, mas não fez 
juntada das demais notas fiscais relacionadas no 
levantamento do diferencial de alíquota, contrariando o 
disposto no art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01. 
 
Entendendo que está caracterizada a nulidade do auto de 
infração por ter sido o ato praticado com cerceamento ao 
direito de defesa, conforme estabelece o art. 28, inciso II da 
Lei nº 1.288/01. 

. 
Diante do exposto, julgou NULO sem análise de mérito o auto de 

infração nº 2013/001447, no valor de R$ 1.511,27 (um mil, quinhentos e onze reais 
e vinte e sete centavos) sem julgamento de mérito o crédito tributário: 

 
Intimado da decisão proferida em primeira instancia, não foi apresentado 

recurso voluntário pelo Sujeito Passivo. 
 

 A Representação Fazendária, em Reexame necessário fls 026, 
manifestou-se pela, confirmação da decisão da sentença proferida pela Julgadora 
Singular.   
 Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, através 
da Medida Provisória nº 06, de 23 de janeiro de 2014, em conformidade com o art. 
5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi remetido à Procuradoria Geral do 
Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador do Estado (fls.034), onde 
adota a manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o 
retorno dos autos à origem para providências legais. 
 

 
. 

. 
 
 É o relatório. 
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VOTO. 
 

 
A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, por 

deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota, apurados conforme levantamento 
próprio. 

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

infração, por cerceamento ao direito de defesa, por entender que foi desrespeitado 
o Art. 35 da Lei 1.288/2001. 

 
Preliminarmente, o processo foi devolvido ao autor do procedimento 

para juntada de cópias das notas fiscais relacionadas no levantamento às fls. 04, 
tendo em vista que os documentos juntados às fls. 05/09 não estavam 
relacionados no referido levantamento. 

 
Entretanto, o autuante elaborou novo levantamento às fls. 19/20, 

incluindo os documentos mencionados, mas não fez juntada das demais notas 
fiscais relacionadas no levantamento do diferencial de alíquota, contrariando o 
disposto no art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01. 

 
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 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. 

 
 
Porém, entendo que o autor da peça básica 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. 
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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 2013/001447, por falta 
dos documentos probatórios do ilícito fiscal.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje 

realizada, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2013/001447 e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme 
Trindade Meira Costa, José Cândido de Moraes, Felipe Falcão de Lima e o 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de 
julgamento ao 1o dia do mês de setembro de 2015, o conselheiro Suzano Lino 
Marques 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2015. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator                                                            


