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ACÓRDÃO Nº. : 230/2010
PROCESSO : 2009/6040/501711
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.746
RECORRENTE : CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.363.038-0

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. Contribuinte Portador de TARE. Pró-Indústria - É
indevida a cobrança de diferencial de alíquota de máquinas e equipamentos 
destinados ao ativo fixo.  

ICMS Diferencial de Alíquota. Contribuinte Portador de TARE. Entrada de 
Mercadorias para Uso e Consumo - Prevalece a exigência tributária quando 
comprovada a aquisição de mercadorias que não sejam objeto do benefício previsto 
no TARE.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reformando a 
decisão de primeira instância,  julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2009/001025 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 184,69 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), 
R$ 44,33 (quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), R$ 6.523,81 (seis mil, 
quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), R$ 111,95 (cento e onze 
reais e noventa e cinco centavos), R$ 1.169,79 (um mil, cento e sessenta e nove 
reais e setenta e nove centavos), R$ 210,47 (duzentos e dez reais e quarenta e sete 
centavos), R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$ 625,00 (seiscentos e vinte e 
cinco reais), referentes aos campos 4.11 a 11.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais e improcedentes os valores de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e 
quarenta centavos), R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 
3.075,36 (três mil, setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referentes aos 
campos 6.11 a 8.11, respectivamente. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do 
mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.
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CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada a recolher ICMS no valor de R$ 
14.017,25 (quatorze mil, dezessete reais, vinte e cinco centavos), referente à ICMS 
diferencial de alíquota, no período de 01/01/2005 a 31/03/2009, conforme foi 
constatado por meio do levantamento do ICMS diferencial de alíquota.

É juntada a impugnação e documentação apresentada pelo contribuinte (fls. 
32/65).

O julgador 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 do crédito tributário no valor de R$ 13.878,21 nos 
contextos 4.11 a 11.11, acrescidos dos consectários legais; e absolvendo o valor de 
R$ 368,55, referente aos campos 6.11, 7.11 e 8.11.

Intimado, via AR, da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar, no mérito, defende que a 
empresa adquiriu produtos para composição de ativo fixo, que tem origem em nota 
fiscal emitida pelo fabricante, mas que em dados adicionais fica claro que os 
produtos foram faturados e adquiridos no Estado do Tocantins, sendo adquiridas dos 
prepostos distribuidores das empresas, não podendo ser caracterizada aquisição 
interestadual; que a empresa é beneficiária de TARE. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda a 
confirmação da sentença de primeira instância para os itens 4 a 7, 9 a 11 e reforma 
em parte do item 8 do auto de infração.

Após análise do presente processo, verifica-se exigência de ICMS diferencial 
de alíquota nas seguintes situações. No contexto 4, que refere-se ao exercício de 
2005, o contribuinte ainda não era portador do TARE 1.732/2006, não podendo 
usufruir dos benefícios da Lei 1.385/03, devendo recolher o imposto lançado. Quanto 
ao período de 01/01/2006 a 31/03/2009, a empresa era beneficiária da Lei 1.385/03 
através de TARE, mas somente em relação às aquisições interestaduais de 
máquinas e equipamentos, conforme Cláusula Quinta, Subcláusula Única do referido 
termo. Portanto, restando correta a exigência dos valores integrais lançados nos 
contextos 5.1 (uísques), 9.1 (celulares), 10.1 (carrocerias), 11.1 (carroceria) e, 
parciais, nos campos 6.1 (semi-reboque), 7.1 (consumo) e 8.1 (uísque e semi-
reboque). Cabe razão em parte ao contribuinte nos contextos 6.1 (equipamentos de 
informática); 7.1 (equipamentos de informática) e; 8 (veículos sujeitos a ICMS ST e 
impressora).
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Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, 
para reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº 2009/001025 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 184,69 (cento e oitenta e quatro reais e 
sessenta e nove centavos), R$ 44,33 (quarenta e quatro reais e trinta e três 
centavos), R$ 6.523,81 (seis mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um 
centavos), R$ 111,95 (cento e onze reais e noventa e cinco centavos), R$ 1.169,79 
(um mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), R$ 210,47 
(duzentos e dez reais e quarenta e sete centavos), R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais) e R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), referentes aos campos 4.11 a 
11.11, respectivamente, mais acréscimos legais e improcedentes os valores de R$ 
224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), R$ 47,50 (quarenta e 
sete reais e cinquenta centavos) e R$ 3.075,36 (três mil, setenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos), referentes aos campos 6.11 a 8.11, respectivamente. 

           É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


