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ACÓRDÃO Nº. : 81/2010
PROCESSO : 2009/6080/500031
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.751
RECORRENTE : ANTÔNIO ALBERTO TEIXEIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.400.380-0

EMENTA: Produtor Rural Inscrito no Cadastro do ICMS. Diferencial de Alíquota. 
Ativo Fixo Adquirido de Outras Unidades da Federação – É devido o recolhimento do 
diferencial de alíquota quando da aquisição de mercadorias destinadas ao ativo fixo 
por contribuinte do 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 2009/000892 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
7.809,52 (sete mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente ao 
campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
30 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS diferencial de alíquota no valor de 
R$ 7.809,52 (sete mil, oitocentos e nove reais, cinqüenta e dois centavos), referente 
a transporte de mercadorias sujeitas a antecipação do diferencial de alíquota, sem 
documento que comprove o recolhimento do tributo exigido, o que ensejou a 
lavratura do Termo de Apreensão 2005/024296, originando o processo 
2005/7240/500511, período de referência 16/05/2005.

Após a fixação de edital de intimação no mural da Agência de Atendimento de 
Cristalândia, no período de 13/07 a 11/08/2009, para tomar ciência do auto de 
infração, o sujeito passivo não comparece aos autos, sendo lavrado termo de revelia 
à fls. 21.

A julgadora de primeira instância diz que o contribuinte incorreu em revelia, 
que a cobrança do imposto é devida em operações interestaduais, julgando o auto 
de infração procedente em sua totalidade.
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Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece aos 
autos alegando que é produtor rural, que a mercadoria relacionada na nota fiscal 
11596 destinou-se ao uso de pessoa física, razão pela qual não deve ser objeto de 
aplicação de diferencial de alíquota de ICMS. 

A representação fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, pela procedência do feito no seu todo.

Analisando o presente processo, verifica-se a aquisição de equipamentos 
destinados ao ativo fixo, de outra unidade da federação, por contribuinte 
devidamente inscrito no cadastro estadual sob nº 29.028.781, conforme consta na 
própria nota fiscal (cópia fls. 07) de aquisição do referido bem; ficando o autuado 
sujeito ao recolhimento da diferença entre a alíquota interna do Estado do Tocantins 
e a do Estado de origem, conforme o que determina o artigo 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 interna 
utilizada neste Estado e a alíquota interestadual aplicada 
no Estado de origem, relativamente à:

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

Portanto, entendo ser correta e exigência da diferença do imposto, via auto de 
infração, quando não recolhido pelo contribuinte no momento da entrada das 
mercadorias no Estado do Tocantins.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2009/000892 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 7.809,52 (sete mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2009/000892

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 23 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


