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ACÓRDÃO Nº.:477/2008
PROCESSO: 2007/6040/503896         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7181
RECORRENTE: CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Diferencial de alíquota. Não recolher o equivalente à diferença 
entre a alíquota interna e a alíquota aplicada no Estado de origem. Mercadorias 
destinadas ao uso e consumo final ou à integração do ativo fixo. Lançamento 
procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/004829 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$1.857,90(um mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e noventa 
centavos), R$921,68(novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) e 
R$801,69(oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos), mais acréscimos 
legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de 
Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de julho de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
3.587,33 (Três mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), 
referente à diferencial de alíquota relativo aos exercícios de 2002, 2003 e 2004, 
lançados nos contextos 4, 5 e 6 respectivamente.

A autuada foi intimada, o processo é encaminhado à superintendência de 
gestão tributária para análise, que retorna o mesmo à Delegacia Regional de 
Palmas, para que seja determinada a notificação do contribuinte e aberto novo 
prazo para impugnação.

Devidamente intimado o contribuinte apresentou impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
1.857,90 
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campo 4.11; R$ 621,68 campo 5.11 e R$ 801,69 campo 56.11, aplicando as 
penalidades descritas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15 do auto de infração, 
acrescido das cominações legais e improcedente o valor de R$ 6,06 parte do 
campo 4.11.

Devidamente notificado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho, alegando em síntese que o 
autuante deveria ter provado suas alegações, para daí sim aplicar as penalidades 
previstas na legislação tributária, pois acima desta, estão os princípios nascidos 
através da Constituição Federal, que assegura a todos, o devido processo legal, 
este amparado por provas robustas, pra daí sim condenar; que mesmo tendo o 
autuante descrito e relacionado as notas fiscais, buscando embasar o auto de 
infração, deveria o mesmo ter anexado as cópias das referidas notas fiscais, pois 
assim determina o principio do devido processo legal, que pelo principio do devido 
processo legal, as alegações desprovidas de provas robustas, não são 
admissíveis em direito. Finalmente vem requerer o acolhimento do presente 
recurso e que o auto de infração seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação considerando que no 
recurso não foi apresentado nenhuma prova que pudesse ilidir o feito recomenda 
a manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo, verificou-se que o 
contribuinte não recolheu o ICMS da diferença entre a alíquota praticada no 
Estado do Tocantins e a alíquota interestadual aplicada no estado de origem, 
referente a entrada de mercadorias e bens provenientes de outros Estados, 
mercadorias estas destinadas ao uso e consumo final ou a integração de seu 
ativo fixo.

Face ao exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº 2007/004829 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$1.857,90(um mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e 
noventa centavos), R$921,68(novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito 
centavos) e R$801,69(oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos), mais 
acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
13 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


