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ACÓRDÃO No: 170/2017 
PROCESSO No: 2012/6140/500579 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001679 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.472 
INTERESSADO: FERTILIZANTES TOCANTINS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.342.212-5 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS NORMAL. OPERAÇÕES DE VENDAS COM BASE DE CÁLCULO 

REDUZIDA. IMPROCEDENTE – É improcedente a reclamação tributária nas 
operações de vendas de mercadorias com redução da base de cálculo, quando não 
comprovado que houve o descumprimento da legislação tributária.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração no 2012/001679, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento do ICMS sobre o valor dispensado nas operações 
interestaduais, que deveria ter sido reduzido do preço das mercadorias e descrito 
como forma de desconto nos documentos fiscais emitidos. 
 

Foram anexados aos autos levantamentos especiais, notas fiscais e 
resumos de notas fiscais eletrônicas (fls. 05/438). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.440), 
apresentando impugnação tempestiva, com as seguintes alegações (fls. 442/455): 

 
Que a autuação e argumentos de que não teria concedido a 
seus clientes o desconto equivalente ao valor do benefício da 
redução de base de cálculo do imposto e destacado tal 
situação no documento fiscal correlato;  
 
Que o dispositivo legal indicado no lançamento fiscal infringido 
abrange situação totalmente alheia à descrita no auto, já que 
faz referência à omissão de informações;  
 
Que foi relacionado, também, como dispositivo legal infringido, 
o artigo 8º, inciso V do Regulamento do ICMS, mas não foi 
destacada a alínea violada;  
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Que o percentual da penalidade aplicada de 100% é 
confiscatório; que sempre concedeu o desconto determinado 
na legislação;  

 
Fez juntada de alteração contratual, documentos pessoais e notas fiscais 

(fls. 457/475). 
 
O sujeito passivo foi intimado do termo aditivo por via postal (fls. 1.033), 

comparecendo ao processo para reiterar integralmente a impugnação anteriormente 
apresentada (fls. 1.035/1.036). Os autos retornaram, mais uma vez, ao autuante 
(fls.1.051) que apresentou manifestação (fls.1.053). 

 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, as 

intimações são válidas, as impugnações são tempestivas e apresentadas pelo 
próprio contribuinte, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/2001. 

 
Preliminarmente, as descrições das infrações nos contextos estão 

confusas e sem consonância com os dispositivos legais informados como infração e 
penalidade. O processo retornou ao autor do procedimento por duas vezes (fls. 
477/478 e 1.051), mas o termo de aditamento lavrado às (fls.1.025/1.026) apenas 
incluiu a alínea que faltava ao dispositivo legal do Regulamento do ICMS, sem 
alterar os contextos descritos, infrações e penalidades. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença aduz que; deste modo 

entende que está caracterizada a nulidade do auto de infração, conforme disposto 
no artigo 29 da Lei no 1.288/2001, por falta de clareza na reclamação dos créditos 
tributários e dos dispositivos legais infringidos, ficando em desacordo com os 
requisitos estabelecidos na legislação tributária estadual, configurando o 
cerceamento ao direito de defesa previsto no art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/2001.  

 
Diante do exposto, a julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada, nega provimento e julga nulo sem análise de mérito o auto 
de infração nº 2012/001679, referente aos campos: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 10.014,91 (dez mil, catorze reais e noventa e 

um centavos);  
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 154.595,58 (cento e cinquenta e quatro mil, 

quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos); 
 
Campo 6.11 - do termo de aditamento às (fls.1.025/1.026) - no valor de R$ 

326.582,77 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e 
sete centavos) e 

 
Campo 7.11 - no valor de R$ 85.082,65 (oitenta e cinco mil, oitenta e dois 

reais e sessenta e cinco centavos). 
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Submeto a decisão 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 nº 1.288/2001, conforme planilha de atualização 
do crédito tributário às (fls.1.055). 

 
A Representação Fazendária em análise aos autos e fundamentações em 

sentença monocrática que decidiu pela nulidade sem análise de mérito. Por isso, 
pede para ser acatada as razões apresentadas de mérito ao Conselho, e julgar pela 
procedência as reclamações tributárias com alterações do Termo de Aditamento. 

 
É o Relatório 
 
 

VOTO 
 
 

A presente demanda contempla quatro exigências tributária referente a 
falta de recolhimento do ICMS sobre o valor dispensado nas operações 
interestaduais, que deveria ter sido reduzido do preço das mercadorias e descrito 
como forma de desconto nos documentos fiscais emitidos, nos exercícios de 2008, 
2009, 2010 e 2011. 

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/2001, e devem obrigatoriamente serem observados, sob 
pena de caracterizar cerceamento de defesa e consequentemente a nulidade do 
auto de infração. 

 
Os demonstrativos dos créditos tributários que deram sustentação ao auto 

de infração foram elaborados com erro na capitulação dos dispositivos legais 
apontados como infringidos. 

 
Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls. 05/438) 

não há dúvida que não foi observado pelo autor do lançamento disposto no art. 28, 
inciso IV, da Lei no 1.288/2001, são passíveis de nulidade, e acarretam ineficácia do 
crédito tributário.  

 
Em parecer o julgador de primeira instância, solicita ao autor do 

procedimento por duas vezes (fls. 477/478 e 1.051), mas o termo de aditamento 
lavrado às (fls.1.025/1.026) apenas incluiu a alínea que faltava ao dispositivo legal 
do Regulamento do ICMS, sem alterar os contextos descritos, infrações e 
penalidades. 

 
       O contribuinte arguiu em sua explicação dizendo que a mera ausência de 

indicação do desconto nas notas fiscais configura-se apenas como um erro formal 
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do contribuinte, e não há dúvida de que o equívoco no preenchimento da nota não 
tem o condão de invalidar o benefício fiscal a qual a empresa faz jus. E por todas as 
razões expostas pede a improcedência das reclamações tributárias. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE,  decidiu em 

matéria similar, nos termos do acórdão 157/2016, como segue:  
 
ACÓRDÃO 157/2016 . EMENTA – ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
VENDA DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS COMO ISENTAS. 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDENTE. É 
improcedente a cobrança do ICMS, nas operações de venda de 
mercadorias a órgãos da administração pública com isenção do 
tributo conforme art. 2º, inciso LXXX do RICMS, aprovado pelo 
decreto 2.912/2006. 

 
Portanto, nos termos do art. 8º, inciso V, do Decreto 2.912/2006, fica claro 

o direito da redução da base de cálculo, ficando ainda evidenciado que o 
contribuinte trouxe em suas notas fiscais o dispositivo legal da redução, conforme 
prevê a legislação, caracterizando que o desconto está contemplado no preço final 
do produto.  

 
Diante do exposto, deixo de analisar as preliminares, uma vez que a 

decisão de mérito, supra as mesmas. Sendo assim, voto pela reforma da sentença, 
para julgar  improcedentes as reclamações tributárias constante do auto de infração 
no 2012/001679.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento a defesa, por falta de clareza na infração, arguida pelo 
sujeito passivo.  No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedentes as reclamações tributárias 
constante do auto de infração no 2012/001679 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 10.014,91 (dez mil, quatorze reais e 
noventa e um centavos), R$ 154.595,58 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos 
e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), R$ 326.582,77 (trezentos e 
vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) e R$ 
85.082,65 (oitenta e cinco mil, oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O Representante Fazendário 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo 
Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, José Candido de Moraes, Josimar 
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Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte e um dias do mês de agosto de 2017, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

                                                  Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 

 


