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ACÓRDÃO No 030/2016 
PROCESSO No: 2007/6820/500160 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/004360 
REEXAME NECESSARIO o: 7.098 
INTERESSADO: BOCATO ALIMENTOS IND. COM.IMP. E 

EXP. LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.372.452-0 

 
 

 
EMENTA 

 
 

 ICMS. AUDITORIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OCORRÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. A ausência dos documentos 
comprobatórios dos fatos, previstos no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, 
acarreta a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, conforme art. 
28, inciso II, da mesma Lei. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2007/004360, contra o sujeito passivo qualificado na peça inaugural, 
referente a diferencial de alíquota sobre mercadorias adquiridas em outro Estado 
para uso, consumo e para integrar o ativo imobilizado da empresa, referente ao 
exercício de 2006, conforme campo 4.1 a 4.15(10%) e campo 5.1 a 5.15(5%), 
respectivamente nos valores de R$ 97.110,22 e R$ 13.044,80. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos do ICMS diferencial de 

alíquota e demais documentos probatórios (fls. 04/46) 
 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via direta para 

apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 47/52): 

 
Que neste período a empresa não havia entrado em atividade e todas as 

notas são referentes ao material destinado a construção da unidade frigorífica e 
integração ao ativo imobilizado da empresa cuja operação considera ser isenta e 
cita os dispositivos de previsão de isenção do CTN, os artigos 39 e 40 da Lei 
1.287/2001, o artigo 290 do decreto 462/97, a Lei 1.385 e ainda o TARE Nº 
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1.666/06 (fls. 56/57), o qual prevê um conjunto de benefícios e isenções constantes 
da clausula quinta, cujo entendimento não há o dever de  recolher o diferencial de 
alíquota, pela isenção nela prevista, pede então  que o auto de infração seja 
declarado nulo e  o lançamento decorrente dele cancelado por violar Termo de 
Acordo de Regime Especiais, que garante isenção a impugnante. 

 
Os autuantes comparecem nos autos mediante nota explicativa (fls. 

54/55) alegando que após fiscalização a empresa deixa de registrar nos livros de 
entradas as notas fiscais relativas as aquisições de mercadorias destinadas a 
construção e instalação da indústria e ainda, foi constatado o arrendamento do 
imóvel logo após o término da instalação da indústria, mediante contrato de 
arrendamento firmado em 16/16/2006 (fls. 58/60), demonstrando o 
descumprimento da finalidade a que se destinava e por entender que o contribuinte 
utilizou de benefícios em desacordo com o TARE, não faz jus a isenção do ICMS 
sobre diferencial de alíquota e sugere que a penalidade seja alterada conforme 
previsão do art. 49 inciso X da Lei 1.287/2001 e pede intimação/notificação e 
reabertura de novo prazo ao sujeito passivo para pagamento ou impugnação, feito 
regularmente pela agência de atendimento de jurisdição do sujeito passivo. 

 
Após ciência, comparece o sujeito passivo novamente ao processo no 

prazo legal, alegando ter recebido a nota explicativa após a impugnação, 
modificando a penalidade constante do auto para mais gravosa e portanto, 
considera o ato nulo por violação ao princípio do devido processo legal e preclusão 
por ter sido feito após a impugnação do contribuinte, ferindo a segurança jurídica. 

 
No mérito alega que o TARE foi firmado com base expressa no programa 

PROINDUSTRIA criado pela Lei 1.385/2003, iniciando em 2004 a construção e 
instalação da indústria frigorífica e que após a construção da unidade industrial, 
esta foi arrendada, o que no seu entendimento não é elemento material para 
fundamentar o descumprimento da finalidade do TARE, cujos objetivos estão 
sendo cumpridos na sua plenitude, estando o parque industrial em funcionamento e 
gerando emprego e renda para o Estado do Tocantins, não havendo lei imperativa 
de perda dos benefícios pelo arrendamento e se nenhum procedimento legal de 
revogação da isenção foi efetuado junto ao contribuinte, este continua a usufruir 
dos benefícios concedidos. 

 
Solicita então, o acolhimento da impugnação e das preliminares 

apresentadas e que se ultrapassadas julgue procedente o pedido de cancelamento 
do auto, considerando que a vigência do acordo lhe garante a isenção. 

 
Entende a Julgadora de Primeira Instância que os autuantes agiram de 

forma equivocada quando procederam alterações na peça básica, por meio de 
“Nota Explicativa”, quando o correto seria por “Termo de Aditamento”, portanto, não 
devendo ser considerado as alterações dela decorrente. 
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Considera então, afastadas as preliminares de preclusão, devido 

processo legal, segurança jurídica e outras, com base em nota explicativa, já 
rejeitada nesta instância administrativa. 

 
Conclui, pois, em sua sentença, pela PROCEDÊNCIA do auto de infração 

nº 2007/004360 e CONDENA o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
cujos valores estão elencados nos campos 4.11 e 5.11, com penalidades sugeridas 
nos campos 4.15 e 5.15, mais os acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de Primeira Instância, apresenta a recorrente, 

recurso voluntário, tempestivamente, a este Conselho, não suscitando alegações 
em preliminares e no mérito, basicamente as mesmas premissas elencadas em 
sede de impugnação. 

 
Aduz que o auto de infração deve ser declarado nulo e o lançamento dele 

cancelado por violar Termo de Acordo de Regime Especial que garante isenção a 
recorrente. Que seja reformada a decisão de Primeira Instância, para considerar os 
bens adquiridos pela recorrente como Ativo imobilizado. 

 
Em sessão plenário do 29 de abril de 2008, através da RESOLUÇÃO nº 

048/2008, a pedido do Conselheiro Presidente, converteu-se o julgamento em 
diligência, para que o Arquivo Geral forneça cópias das notas fiscais, objeto do 
auto de infração. 

 
Não cumprida a diligência, foi remetido a autora do procedimento, para 

juntada de cópias das notas fiscais indicadas nos levantamentos fiscais de fls. 
04/10, conforme art. 35 da Lei 1.288/ 2001. Esta então constata que o contribuinte 
está voluntariamente suspenso e que em diligência no endereço cadastrado não 
encontrou documentos e/ou sócios da empresa. Anexa um DDF onde consta um 
parcelamento no valor de R$ 7.265,73 referente ao campo 4.11 do auto de infração 
e que com isso o devedor confessa de forma irretratável o seu débito e renuncia 
aos recursos administrativos e judiciais eventualmente interpostos em processos 
de constituição de crédito tributário. 

 
Por solicitação da Representação Fazendária e por ordem do chefe do 

CAT as fls. 151, é novamente enviado à Delegacia Regional de Alvorada para fazer 
juntada dos documentos fiscais de relatórios de fls. 143/149, não logrando êxito, 
conforme notificação e termo de inocorrência de manifestação em fls. 152/154. 

 
Por fim, a Representação Fazendária em parecer às fls. 156/161, 

recomenda a manutenção da Sentença Singular, para julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/004360, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos valores 
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contidos nos campos 4.11 e 5.11 do referido auto, excluindo-se do campo 4.11, o 
valor de R$7.265,73, referente ao parcelamento já quitado. 

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente demanda refere-se a cobrança de diferencial de alíquota sobre 
as mercadorias de outro Estado para uso, consumo do estabelecimento e para 
integrar o ativo imobilizado da empresa no exercício de 2006. 
  

O presente processo não traz em seu bojo o conjunto de notas fiscais que 
deram origem ao levantamento do diferencial de alíquota, que deu suporte ao auto 
de infração, objeto desta demanda. 
 

A recorrente possui benefício fiscal de isenção do imposto ora 
questionado, na aquisição de máquinas e equipamentos para integrar o ativo fixo 
da empresa, conforme Lei 1.385/2003, que então vejamos: 

 
Art. 4º Os benefícios fiscais e os incentivos do PROINDUSTRIA 
compreendem: 
 
I – a isenção do ICMS: 
 
a) nas operações internas, par matéria-prima e insumos 
destinados aos estabelecimentos industriais beneficiários desta lei, 
mantido o crédito do ICMS para o remetente; 
 
b) referente ao diferencial de alíquota nas aquisições de bens 
destinados ao ativo fixo; 
 
c) nas operações internas com veículos, máquinas e 
equipamentos destinados a integrar o ativo fixo, mantido o crédito do 
ICMS para o remetente; 
 
 
Art. 6º Os benefícios desta lei são concedidos mediante Termo de 
Acordo de Regime Especial – TARE firmado com a Secretaria da 
Fazenda após análise e validação do projeto pelo Conselho 
Deliberativo do PROSPERAR. 
 
 (...) 
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Vejamos ainda os pressupostos de isenção contidos no TARE nº 
1.666/2006 
 

CLÁUSULA QUINTA – É isenta do ICMS as saídas promovidas pela 
ACORDADA destinadas aos integrantes da administração pública 
estadual, inclusive autarquias e fundações mantidas ou instituídas 
pelo poder público estadual, e empresas de economia mista cujo 
controle acionário pertença ao Estado do Tocantins. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – A isenção do ICMS aplica-se também, em 
relação ao diferencial de alíquotas devido pelas aquisições 
interestaduais de máquinas e equipamentos destinados a integrar o 
ativo fixo da ACORDADA e ao ICMS incidente sobre as operações 
de importação de máquinas e equipamentos destinados ao seu ativo 
imobilizado, bem como nas importações de matérias-primas, semi-
elaboradas ou acabados e mercadorias destinadas a embalagens, 
acondicionamento ou apresentação final do produto. 
 

Sem a visualização dos documentos fiscais, onde se pode identificar a 
natureza das mercadorias comercializadas, torna-se impossível identificar se são 
mercadorias de uso, consumo ou para integrar o ativo fixo da empresa, bem como 
aquisição de máquinas e equipamentos, além do que tais documentos deveriam 
estar anexados como pressupõe o inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001, assim 
vejamos: 
 

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. 
 

Portanto entendo está inequivocamente caracterizado o cerceamento ao 
direito de defesa do sujeito passivo nos termos do art. 28 da Lei 1.288/2001, assim 
expressa: 
 

Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
 (...) 
 
II – com cerceamento de defasa; 

 
Diante do exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento, para 

reformar a decisão de primeira instância e julgar NULO o auto de infração 
nº2007/004360, por cerceamento de defesa e ABSOLVER o sujeito passivo do 
pagamento dos valores que lhe são imputados nos campos 4.11 e 5.11 do referido 
auto de infração. 
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DECISÃO 

 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração no 2007/004360 
por cerceamento ao direito de defesa conforme art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001 
arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Guilherme Trindade 
Meira Costa, Rui José Diel, José Cândido de Moraes e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito dias do mês de abril de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de abril de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 

 
 

 


