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                                                   Contencioso Administrativo-Tributário 
                                                           
                                                                            
ACÓRDÃO No: 
PROCESSO No: 

 
137/2017 
2015/6860/500553 

AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/001188 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.407 
INTERESSADO: SANDUICHERIA COMETA LTDA - ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.440.758-8 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
EMENTA  
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MATERIAL DE USO E CONSUMO 
ATIVO MOBILIZADO. PROCEDENTE EM PARTE –. É devido ao Estado destinatário 
na aquisição em operações interestaduais de material de uso e consumo de ativo 
permanente. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Publica Estadual constitui o Credito Tributário para a empresa: 

Cristiano Pisoni – ME, com alteração da razão social no BIC em 10/06/2015, para 
Sanduicheria Cometa Ltda - Me, por meio de Lançamento de Oficio em auto de infração 
no 2015/001188, nas reclamações tributárias de ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, 
em campo 4.11 - valor originário de R$ 2.422,52, campo 5.11 – valor originário de R$ 
2.756,82, campo 6.11 – valor originário R$ 10.669,66. 

 
Em descrição nos contextos de campo 4.1, 5.1 e 6.1, em síntese, que, o 

sujeito passivo deixou de recolher o ICMS, Diferencial De Alíquota relativo à diferença 
entre alíquota interna e interestadual, na referencia à aquisição das mercadorias para 
uso/consumo e ativo fixo/permanente, constantes das Notas Fiscais Eletrônicas de 
entradas adquiridas em outro Estado, para o período 02.05.2012 a 31.12.2012, e 
exercícios de 2013, 2014. Apurado em Levantamento do ICMS Diferencial de Alíquota. 

 
Tipificou a Infração em campos 4.13, 5.13 e 6.13, a que se Leia: Art. 44, 

inciso XI, Lei 1.287/01, onde postula:  
 

Art. 44 . São obrigações do contribuinte e do responsável: 
[........] 
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inciso XI  – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previsto na 
legislação tributária;.  

 
O agente fiscal autuante, em auditoria verificou a omissão do recolhimento 

e/ou pagamento do ICMS diferencial de alíquota, para tanto, trouxe e apresentou o 
Levantamento do ICMS Diferencial de Alíquota acostado as fls. 05/06 (exercício 2013), 
92/93 (exercício de 2014), e 182/183 (período de 22/05/2012 a 31/12/2012), como 
Demonstrativo do crédito tributário, e dos Documentos comprobatórios dos fatos a que 
se fundamentou, juntou como base de sustentação, cópias de Notas Fiscais Eletrônicas 
– DANFE’s, as fls. 11 a 91, fls. 102 a 181, fls. 184 a 200, também cópias de espelhos 
de DARE’s, as fls. 07 a 10, e 94 a 97, respectivamente aos exercícios e período, dos 
autos. 

 
O sujeito passivo foi intimado, do auto de infração, e tempestivamente, 

comparece via de seu causídico constituído legalmente a apresentar impugnação a 
este auto de infração. 

 
De preliminar, nulidade do auto de infração, em não respeitar todos os 

requisitos traçados do art. 35, da Lei 1.288/01, em seus incisos e parágrafos. É ele nulo 
de pleno direito nos termos do art. 28, II, da Lei 1.288/01. 

 
De mérito; 
 
Insurge o sujeito passivo alegando; “doutra banda o Levantamento apresenta 

erros de cálculos. Além de a auditoria ter deixado de incluir algumas guias de 
recolhimento”. 

 
Requer seja julgado nulo ou improcedente este auto de infração. 
 
A julgadora de primeira instância, em sua análise entende por sanear o auto 

de infração na identificação e assinatura da autuante, conforme despacho, enviando o 
processo para a autuante. 

 
A autuante, em atenção ao despacho, no cumprimento ao solicitado, procede 

com a regularização aos campos 7.1, 7.2, e 7.3, do Auto de Infração, na identificação e 
assinatura.  

 
Em sentença de primeira instância, a julgadora singular, apresenta relatório 

do processo e da defesa em Impugnação. Aduz que todos os requisitos necessários 
previstos no art. 35, Lei 1288/01 foram observados. Os prazos processuais cumpridos 
diante do art. 26, Lei 1288/01. E as pretensões fiscais, foram tipificadas e 
fundamentadas em infração e penalidade, nos preceitos da legislação vigente.  

 
E em análise a preliminar argüida, observando o Art. 35, seus incisos e 

parágrafos, não constatou nenhum vício que pudesse configurar o cerceamento de 
defesa para a nulidade do auto de infração. Também não visualizou nenhum obstáculo 
que tenha impedido o sujeito passivo de se defender de forma legal. Inclusive foi 
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permitido ao sujeito passivo alegar erro no Levantamento Fiscal, ao não considerar 
guias de recolhimento, o que faz crer dada oportunidade que teve de revisar os 
Levantamentos procedidos da autuante. Desta forma; rejeita a preliminar de nulidade 
argüida pelo causídico do sujeito passivo. 

 
De mérito, a julgadora singular em suas razões, pugna que, o sujeito passivo 

argumenta a existência de erro de cálculo no Levantamento Fiscal, e não serem 
incluídas guias de recolhimento, no mesmo. Porém não apontou onde está o erro, e em 
qual Levantamento Fiscal. Também não apresentou a “Guia de recolhimento” alegada, 
para sua devida comprovação.  

 
No entanto, em conferência dos Levantamentos e Documentos juntados, foi 

possível averiguar apenas para o exercício de 2013 constatar um simples equivoco/erro 
por parte da Autuante. Na averiguação sobre os valores em cópias de DARE’s, 
DANFE’s e do Levantamento do ICMS Diferencial de Alíquota, resultando na 
apresentação em um Demonstrativo dos valores destes DAREs, em sentença singular.  

 
Já para os Levantamentos do ICMS Diferencial de Alíquota dos exercícios de 

2012 e 2014, conferidos, pode se disser estão de forma correta. 
 
Por outro lado, a presente matéria é indiscutível, pois está definida no art. 3º 

e Art. 27, da Lei 1.287/01, como hipótese de incidência e ocorrência do ICMS, e 
também definido a ocorrência do fato gerador no art. 20 da Lei 1.287/01, a que 
descreve texto verbis.  

 
E diante do exposto, conhece da Impugnação, rejeita a preliminar de 

nulidade, nega-lhe parcial provimento e julga procedente em parte o auto de infração, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários, nos valores 
originários em: campo 4.11, no valor de R$ 2.342,72, Absolvendo o valor de R$ 79,80; 
para campo 5.11, no valor de R$ 2.756,82; e, para Campo 6.11, no valor de R$ 
10.669,66. 

 
Intimado o sujeito passivo, dos valores em decisão de sentença de primeira 

instância, que lhe foi desfavorável, apresenta-se aos autos por seu patrono com recurso 
voluntário. 

 
Em preliminar, inicialmente é de ser reconhecida a nulidade do auto de 

infração, por cerceamento ao direito de defesa, posto que a autuante se identificando e 
assinando no auto de infração, e o contribuinte não teve oportunidade de se manifestar 
depois de referida modificação. E também a sentença trás no seu bojo, cálculos 
demonstrando erros graves no levantamento do ICMS diferencial de alíquota e na 
modificação no auto de infração, que só é permitido ao autor do procedimento, nos 
preceitos dos Art. 35, § 4º, e Art. 36, I, “a”, da Lei 1.288/01 a que transcreve verbis. 

 
No caso houve duas modificações de requisitos essenciais sem lavrar o 

respectivo termo de aditamento ao auto de infração, nos mandamentos do Art. 35, I, 
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letras “f”, “h”, Lei 1.288/01, sem o devido respeito à lei, o auto de infração é nulo de 
pleno direito. 

 
De mérito, que; dispõe o Art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/01, conter anexo ao 

auto de infração os Demonstrativos do Crédito Tributário e os documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. Mas não apenas demonstrarem o 
crédito tributário. Estes devem detalhar os elementos extraídos dos documentos fiscais, 
a fim de proporcionar a ampla defesa do contribuinte. 

 
Do dispositivo tido como infringido, no comando legal, em Art. 44, inciso XI, 

da Lei 1.287/01, a que trás textualmente, entende que deve o fisco informar qual é a 
forma, qual é o prazo e quais as mercadorias o fisco enquadrou em relação aos itens 
destacados nas notas fiscais. Sem tal informação é impossível promover a defesa 
ampla no mérito da questão. Requer seja julgado nulo ou improcedente o auto de 
infração. 

 
Perquirida, a representação fazendária em sua análise e manifestação 

discorre da sentença de primeira instância. Analisando o alegado no recurso voluntário, 
entende em nada acrescentou aos autos, limitado ao argumento de que a sentença trás 
demonstração de graves erros de cálculo, e redundam na modificação do auto de 
infração. O que só é permitido ao autuante.  

 
Da argumentação na citação aos art. 35 e 36 da Lei 1.288/01, entende ser 

inócua à defesa, a vista de que não houve alteração do crédito tributário, e sim uma 
decisão culminando com redução do crédito exigido, na absolvição de um valor cobrado 
indevidamente, em valor já pago. 

 
Da preliminar avocada nos requisitos essenciais em Art. 35, I, “a”, Lei 

1.288/01, sugere não ser acatada, haja vista interpretação equivocada da recorrente. 
 
De mérito, ainda, na alegação do comando legal infringido, evidenciada em 

art. 44, inciso XI, Lei 1.288/01, de forma, de prazo, e relacionar itens de nota fiscal, não 
deve ser acatado, pois o Levantamento Fiscal demonstram com clareza a exigência 
tributaria, do ICMS diferencial de Alíquota. 

 
Desta forma, protesta pela manutenção da decisão singular em sentença de 

primeira instância. 
 
É em síntese o relatório, 
 

 
VOTO 

 
 
Vistos, analisados e discutidos os autos do processo, têm-se que; contra o 

sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o auto de infração nº 
2015/001188, no teor dos contextos que abrangem os exercícios de 2013, 2014, e 
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período de 22/05/2012 a 31/12/2012, para reclamar do sujeito passivo, o ICMS – 
diferencial de alíquota, por omissão de recolhimento / pagamento, do valor encontrado, 
de mercadorias adquiridas em outros Estados, na diferença de alíquota destas entradas 
de materiais /produtos, destinados ao uso e consumo e/ou bens do Ativo Imobilizado, 
conforme constatado em LEVANTAMENTO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 
nos respectivos exercícios e período; com o devido demonstrativo dos créditos 
tributários. 

 
Deste recurso voluntário, argui o patrono do sujeito passivo, em preliminar; 

de nulidade do auto de infração, em causar o cerceamento ao direito de defesa, no 
seguinte; 

 
I - Vez que o processo retornou a autuante, em saneamento ao auto de 

infração, para se identificar e apor sua assinatura, no mesmo. 
 
II - Em seqüência, pela sentença singular, trazer quadro Demonstrativo na 

referência de cálculos em diferenças de valores das NFe evidenciadas nos DARE’s 
apresentados, para com o relacionado no Levantamento Fiscal.  

 
Que, no seu entender deveria retornar a autuante para os procedimentos em 

Termo Aditivo, nos preceitos do Art. 35 e 36 da Lei 1.288/01. 
 
Em contra razões tenho a aduzir que; 
 
O patrono do sujeito passivo ao mencionar os artigos 35 e 36, da Lei 

1.288/01, não quis ver e enxergar o seu “Todo ”, se não vejamos; 
 
Postula o Art. 35, da Lei 1.288/01, “verbis”: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
a ) a identificação do sujeito passivo; 
b ) a data, local e hora da lavratura; 
c ) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do período 
de sua ocorrência; 
d ) o dispositivo legal infringido; 
e ) a sugestão da penalidade aplicável; 
f ) o valor originário do crédito tributário;(Redação dada pela Lei 2.521, 
de 10.11.11); 
g ) a intimação para o pagamento ou impugnação e a indicação da 
unidade fazendária onde deva ser cumprida a exigência; 
h ) a identificação funcional e assinatura do autor do procedimento ; 
(Grifo nosso) 
 
II – é lavrado por servidor competente na área fiscal de verificação do 
ilícito; 
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III – é recebido pela repartição fiscal do local de sua lavratura, que, não 
sendo a do domicílio fiscal do sujeito passivo, após a formalização do 
processo, é remetido à repartição encarregada de sua instrução; 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar; 
 
§ 1º Na formalização do crédito tributário por sistema d e 
processamento de dados é dispensada a assinatura do  autor do 
procedimento . (Grifo nosso) 
 
§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um só 
instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, as 
infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de levantamento 
fiscal. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11) 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do auto de infração pode m ser 
saneadas e não acarretam nulidade . (Grifos nosso) 
 
§ 4º Não estando em ordem o auto de infração e os autos do processo, 
serão eles devolvidos ao autor do procedimento ou substituo para 
regularização.  
 

Óbice nos termos do Art. 35, trazer os elementos necessários para a legalidade do 
Auto de Infração. E, dentre esses elementos temos conforme dispõe a alínea: “h” - a 
identificação funcional e assinatura do autor do pr ocedimento . Tanto é que a Julgadora 
Singular notando a falta deste item, solicitou o seu saneamento. 

 
Ademais com o permissivo em § 3º As incorreções ou omissões do auto de 

infração podem ser saneadas e não acarretam nulidad e. (Grifos nosso). 
 
Quanto ao Processo Administrativo Tributário – PAT, ter que ser emendado por 

Termo de Aditamento, é de ser verificado em cada caso  de sua necessidade. 
 
E, Assim temos no postulado do Art. 36, da Lei 1.288/01, “verbis”: 
 

Art. 36. Iniciado o PAT, o auto e infração somente pode ser emendado 
por termo de aditamento , quando, em cada caso: 
 
I – houver necessidade de alterar : 
 
a ) situação prevista no artigo anterior ; 
 
b ) a tipificação  legal da infração; (Grifos nosso) 
 
II – a averiguação ou exame técnico em documento, livro, objeto ou 
mercadoria a que se refere o procedimento, resultar na : 
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a ) existência de fato sobre o qual o sujeito passivo não tenha tido 
oportunidade de manifestar-se ; 
 
b ) modificação da base de cálculo e alíquota aplicáve l de modo a 
tornar a obrigação mais gravosa  para o sujeito passivo. (Grifos nosso) 
 
§ 1º Do aditamento faz-se ciente o sujeito passivo, devolvendo-se-lhe o 
prazo para pagamento ou impugnação. 
 
§ 2º Constatada nova infração durante a averiguação ou exame técnico 
em documento, livro, objeto ou mercadoria, lavra-se auto de infração 
distinto. 
 
§ 3º O comparecimento espontâneo do sujeito passivo ao processo 
supre a intimação e o termo de ingresso no feito. 
 
§ 4º Proferida, nos autos, a decisão de primeira instância fica preclusa a 
oportunidade de aditar o auto de infração. 
 
5º Na impugnação direta ao COCRE o auto de infração pode ser 
alterado por termo de aditamento. (Redação dada pela Lei 2.127 de 
12.08.09) 
 

Notadamente diante dos termos acima descritos nos Artigos 35 e 36, é existir 
a necessidade, em cada caso, para submetê-lo ao Termo de Aditamento; e no presente 
“causu” não foi necessário, visto é não enquadrar em nenhum destes.  

 
A identificação e assinatura da autuante, aposta no auto de infração, foi 

saneada antes da decisão de primeira instância, e em nada acarretou que pudesse 
prejudicar ao sujeito passivo. O Demonstrativo de sentença singular, nada trouxe de 
Fato Novo ou para modificar a reclamação tributária, em ser mais gravosa, muito pelo 
contrário veio a beneficiar o sujeito passivo. Assim não há o que se submeter ao Termo 
Aditivo, a que viesse ou pudesse prejudicar no seu amplo e irrestrito direito de defesa e 
do contraditório. 

 
Pois diante da legislação declinada, vê-se de forma clara e nítida que não 

houve o Cerceamento de defesa alegado pelo causídico, para a nulidade do auto de 
infração. 

 
Ademais a julgadora de primeira instância, averiguando informações das 

Notas Fiscais Eletrônicas, no recolhimento de ICMS – Diferencial de Alíquota, para o 
exercício de 2013, nos DARE’s apresentados, QUE, em diferenças verificadas 
pagas/recolhidos a maior, e de diferenças não recolhidas, efetivou no cotejamento 
destes valores a débito e a crédito, em um demonstrativo, com o resultado final, sendo 
mais benéficas, ao sujeito passivo. 

 
Portanto de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento de defesa. 
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De Mérito, 
 
Para a Reclamação Tributária tipificou na Legislação dada como infringida o 

Art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/01. “In verbis”: 

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

[.........] 

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

DA PENALIDADE SUGERIDA 

Art. 48 . A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada, na 
forma a seguir: 

III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 

[.......] 

e) falta de recolhimento do diferencial de alíquota; 

Para melhor esclarecimento quanto à reclamação tributária interposta, 
vejamos o disposto no mandamento do Art. 27, inciso V, alínea “a”, § 4º, da Lei 
1.287/01, “verbis”: 

 
Art. 27 . As alíquotas do imposto são: 
[.......] 
 
V – equivalentes à diferença entre a alíquota interna utilizada neste 
Estado e a alíquota interestadual aplicada no Estado de origem, 
relativamente à: 
 
a ) entrada, no estabelecimento de contribuinte do imposto, de 
mercadoria ou bem oriundo de outro Estado, destinado a uso, consumo 
final ou à integração ao ativo fixo; 
 
§ 4º O disposto no inciso V, alínea “a”, aplica-se também, quando a 
mercadoria for adquirida para comercialização ou industrialização e 
posteriormente destinada a uso, consumo final ou à integração ao ativo 
fixo. (Grifo nosso) 

 
Contudo para eximir-se da ação fiscal, bastaria que o sujeito passivo, 

apresentasse o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, 
Pago/recolhido, referente ao fato reclamado, das mercadorias em materiais e produtos 
de uso e consumo e do ativo fixo/permanente, nas relacionadas Notas Fiscais 
Eletrônicas em DANFE’s, para ilidir a Ação Fiscal. Mas não apresentou. 
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Quanto às alegações e argumentos em trazer discriminadas em 

levantamento fiscal, as mercadorias que estão sendo submetidas ao regime de 
Diferença de Alíquota. Pode até ser, contudo há controvérsias. 

 
Ora, o contribuinte deve e tem por obrigação saber quais são estas 

mercadorias, diga-se de entendimento, materiais e produtos que adquiriu para e de seu 
Uso e Consumo e Ativo Permanente/Fixo. Haja vista ainda que, é dever do Contribuinte 
ao confeccionar o DARE mensal, indicar as NFe’s, que conste estes materiais de 
uso/consumo e ativo fixo, para o pagamento e recolhimento do ICMS – Diferença de 
alíquota, conforme determina a legislação tributária. Então é sabedor de quais os 
materiais e produtos utilizam. 

 
Até mesmo porque deve se ativer ao mandamento do Parágrafo 4o, do Art. 

27, Lei 1.287/01, acima transcrito.  
 
Desta forma ficam desmistificadas as alegações e argumentos de mérito, da 

defesa em Impugnação e recurso voluntário, acima apresentadas, assim prejudicadas. 
 
O Contribuinte evidentemente conhece de seus Direitos Tributários, não 

obstante deve ter também conhecimento de seus deveres e obrigações à Legislação 
Tributária. 

 
Portanto é de se entender que, o sujeito passivo ao deixar de cumprir com 

qualquer de suas obrigações tributárias, também responde por elas na medida de sua 
participação, correlatas ainda em Multa Pecuniária e ou multa formal, no 
descumprimento pontuados destas obrigações. 

 
Não podendo o sujeito passivo, alegar multa exorbitante, sob auspicio de 

confisco, sendo estas em razão de sansão de descumprimento de obrigação principal 
ou acessória. 

 
Notadamente flui-se o desconhecimento do ilustre Causídico correlacionado 

ao Principio da Verdade Material, declinados da legislação tributária, e principalmente 
aos ensinamentos postulados do Art. 46, § 1º, da Lei 1.288/01, “verbis”: 

 

Art. 46.  Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em inobservância 
de normas tributárias, especialmente das contidas nos arts. 44 e 45. 

§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 

De todo o exposto, conheço do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar 
argüida, e Negar-lhe provimento parcial no Mérito, a julgar procedente em parte a 
reclamação tributária em campo 4.11, para condenar o sujeito passivo ao pagamento 
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no valor de R$ 2.342,72, e Absolver do pagamento no valor de R$ 79,80; em campo 
5.11 condenar ao pagamento no valor de R$ 2.756,82, e do Campo 6.11, condenar ao 
pagamento no valor de R$ 10.669,66. 

 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de falta de identificação do 
Autuante, e por maioria, rejeitar a preliminar de cerceamento a defesa, todas argüidas 
pela Recorrente. Voto divergente do conselheiro Ricardo Shiniti Konya. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para, julgar 
procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2015/001188 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.342,72(dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois 
centavos), referente parte do campo 4.11, R$ 2.756,82 (dois mil, setecentos e 
cinqüenta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente o campo 5.11 e R$ 
10.669,66 (dez mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
referente o campo 6.11, e absolver do valor de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos), referente parte do campo 4.11. Os Senhores Aldecimar Esperandio e Rui 
José Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno, Edson José Ferraz, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante e 
Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos nove dias do mês de maio 
de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos dois dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno  
Conselheiro Relator  


