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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 172/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8024
PROCESSO No: 2011/6860/500593
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001085
RECORRENTE: LINCE IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.803-7
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE OUTRAS 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTINADAS AO ATIVO FIXO – Obrigatório o 
recolhimento da diferença entre a alíquota praticada no estado de origem e a alíquota 
praticada no estado do Tocantins.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no 
valor total de R$ 8.669,05 (oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinco 
centavos), conforme foi constatado por meio do levantamento do ICMS diferencial de 
alíquota, lançado no campo 4.

Também foi autuado por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 122,26 
(cento e vinte e dois reais e vinte seis centavos), conforme constatado por meio do 
levantamento do ICMS diferencial de alíquota, lançado no campo 5 do auto de infração.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 8.869,05, para o campo 4 e no 
valor de R$ 122,26 para o campo 5 do auto de infração, acrescidos das cominações 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando estar sentença de primeira 
instância em desacordo com a realidade.

Alega que a recorrente registrou em seu livro de registro de entradas de 
mercadorias com reflexos na apuração do ICMS as notas fiscais relacionadas pelo 
agente fiscal e por este motivo lhe foi aplicada uma penalidade confiscatória.

Entretanto tal penalidade, em manifesta ofensa ao princípio Constitucional do 
não confisco, consagrado implicitamente pela Constituição, em seu artigo 5º, XXII.

Ao final requer que se não for o entendimento de reformar a decisão singular, 
suspender a multa tendo em vista que houve a confissão do débito, com a devida 
escrituração, devendo o valor principal ser pago corrigido na forma da Lei.

Em sua manifestação, a Representação Fazendária, diz que este colendo 
Conselho Administrativo não tem o condão, não lhe é permitido, não lhe é próprio 
analisar a lei, a legislação, mas tão e apenas somente cumprí-la. Portanto, pede para 
que se mantenha a sentença proferida pelo julgador singular e julgar pela procedência 
do auto de infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS diferencial 
de alíquota de mercadorias adquiridas de outras unidades da federação para compor o 
ativo fixo, ou materiais de uso e consumo.

Como se verifica nas notas fiscais apresentadas, e também no livro de 
registro de entradas, as referidas mercadorias se destinam ao ativo fixo da empresa, 
portanto estão sujeitas ao pagamento da diferença entre a alíquota praticada no estado 
de origem e a alíquota praticada no estado do Tocantins, fato este previsto no art. 27, 
inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, a saber:

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;

Dessa forma, não há duvida quanto à legitimidade da exigência tributária, 
uma vez que não houve o recolhimento da diferença do imposto pelo sujeito passivo.
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De todo o exposto, voto pela procedência do auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 2011/001085 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 8. 669,05 (oito 
mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), referente ao campo 4.11 e 
R$ 122,26 (cento e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao campo 5.11. 
O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Oneida das Graças Pereira e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 06 dias do mês de dezembro de 2011, o conselheiro Deides 
Ferreira Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


