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ACÓRDÃO Nº:322/2009
PROCESSO Nº: 2009/6820/500035 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.660
RECORRENTE: AGROTERRA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Aquisição de Mercadorias para Uso. Nas 
aquisições interestaduais de embalagens, para acondicionar produtos de sua 
industrialização, é devido ao Estado de destino o ICMS referente à diferença entre 
as alíquotas interna e interestadual.

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 
2009/000160 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 928,35 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e R$ 893,85 (oitocentos e noventa e três 
reais e oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, João Campos de Abreu, João Gabriel Spicker e 
Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de julho de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 2.759,20 (dois mil, setecentos e 
cinqüenta e nove reais e vinte centavos), referente à diferença de alíquota entre o 
Estado de origem e o Estado do Tocantins, quando da aquisição de mercadorias 
destinadas ao uso, consumo e/ou ativo permanente, nos exercícios de 2004/2006. 

Intimado do auto de infração a autuada apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do ICMS nas importâncias de R$ 928,35, campo 4.11, R$ 
937,00, campo 5.11 e R$ 893,85, campo 6.11, acrescidas das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este Conselho, arguiu preliminar de nulidade do auto 
de infração por apresentar defeito formal insanável, por faltar uma demonstração 
mais contundente dos documentos de formalização do presente processo, e, no 
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mérito, defende a manutenção do crédito do imposto relativo às entradas de 
embalagens para uso do produto final da indústria, alega ainda que os 
levantamentos apresentem falhas, entendendo não haver sido levado em 
consideração o que preceituam os art. 19, inciso II, 28, parágrafo II e 35 da Lei 
1.287/2001.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração.

Refere-se a exigência a recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de 
alíquota, sobre a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadorias 
provenientes de outros Estados para uso, consumo final ou para o ativo permanente, 
nos termos do art. 27, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/01, senão vejamos:

Art. 27. As alíquotas do imposto são:

V – equivalentes à diferença entre a alíquota 
interestadual aplicada no Estado de origem, 
relativamente a:

a) Entrada, no estabelecimento do contribuinte do 
imposto, de mercadoria ou bem oriundo de outro 
Estado, destinado a uso, consumo final ou à 
integração ao ativo fixo.

No presente caso, o sujeito passivo adquiriu mercadorias destinadas ao uso e 
consumo, bem como, para o ativo permanente, em outras unidades da federação, 
conforme levantamento anexo aos autos, com diferença de 5% entre a alíquota 
interna e a utilizada no estado de origem (Goiás) das mercadorias adquiridas, não 
cabendo a alegação de presunção do fato gerador do imposto, portanto, correto o 
lançamento.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto 
para confirmar a decisão de primeira instância, julgo procedente o auto de infração 
de nº 2009/00160 e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 928,35 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) 
R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e R$ 893,85 (oitocentos e noventa e 
três reais e oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


