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ACÓRDÃO Nº: 136/2010
PROCESSO: 2009/7160/500175
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7798
RECORRENTE: NATIVO MINERADORA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.381.222-5

EMENTA: ICMS - Diferencial de Alíquota. Mercadorias Destinadas ao Ativo 
Imobilizado. Termo de Acordo de Regime Especial Posterior a Autuação - Prevalece 
a exigência tributária quando comprovada a aquisição de mercadorias sem o 
pagamento do imposto devido.

ICMS - Diferencial de Alíquota. Entrada de Mercadorias para Uso e Consumo. 
Operação não Acobertada pelo Termo de Acordo de Regime Especial - Prevalece a 
exigência tributária quando comprovada a aquisição de mercadorias por empresa 
que não seja signatária de TARE, que a isente do pagamento deste imposto.

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 
2009/001828 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.444,42 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta 
e dois centavos), R$ 7.856,28 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e 
oito centavos); e R$ 1.386,96 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e 
seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de maio de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada nos contextos 4.1 a 6.1 por deixar de recolher o ICMS 
Diferencial de Alíquota no valor total de R$12.685,66 (doze mil, seiscentos e oitenta 
e cinco reais e sessenta e seis centavos), referente às entradas de mercadorias para 
o ativo imobilizado e/ou uso e consumo da empresa, relativo aos exercícios de 2004 
e 2005, conforme constatado por meio do levantamento do ICMS - Diferencial de 
Alíquota.

A empresa foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
firmou com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Tocantins, o 
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contrato nº 088, através do qual lhe foi concedido os benefícios previstos na Lei 
1385/03, que institui o Programa de Industrialização Direcionada - Proindústria, por 
meio do Termo de Acordo de Regime especial-  TARE nº 1540/2005.

Alega que o referido contrato teve como objeto a implantação da unidade 
industrial da empresa no município de Taguatinga/TO, através da aquisição de ativo 
imobilizado com isenção do ICMS em relação ao diferencial de alíquotas devidos 
pelas aquisições interestaduais, sendo que as mercadorias adquiridas para compor 
o ativo fixo não seriam utilizadas para venda com valor econômico, resultando a 
prática comercial. E que ativo fixo não é mercadoria e sim imobilizado lançado na 
contabilidade com este propósito, não tendo valor mercatório.

Ao final requer a improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração em sua 
totalidade.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença prolatada em primeira instância. 

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que em relação 
aos contextos 4 e 5, em que está se cobrando o  ICMS- Diferencial de Alíquota 
referente as entradas de mercadorias para ativo imobilizado e uso e consumo da 
empresa, relativo ao exercício de 2004, o contribuinte afirma ser signatário do TARE 
nº1540/05, cujo objetivo primário era a implantação da unidade industrial através da 
aquisição de ativo imobilizado com isenção do ICMS em relação ao diferencial de 
alíquota devidos pelas aquisições interestaduais, e em razão disso estaria isento do 
pagamento do imposto.

          Ocorre que, a cláusula décima terceira expressa: o TARE vigerá a partir de 1º 
de janeiro de 2005, e a autuação ocorreu em 2004. Portanto, a operação realizada 
pelo contribuinte não estava acobertada pelo Termo de Acordo, sendo devida a 
autuação.

Em relação ao contexto 6, que se refere a cobrança do Diferencial de Alíquota 
referente as entradas de mercadorias para uso e consumo da empresa, relativo ao 
exercício de 2005, também é devida a autuação pois esse tipo de operação 
realizada pela empresa não está acobertada pelo TARE, apenas as operações para 
aquisição de ativo fixo imobilizado estão acobertadas. 
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De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2009/001828 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 3.444,42 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e 
quarenta e dois centavos), R$ 7.856,28 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais 
e vinte e oito centavos); e R$ 1.386,96 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e 
noventa e seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


