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GOVERNO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 090/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.957
PROCESSO No: 2010/6040/503227
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001988
RECORRENTE: SUPERMERCADO ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS VALLE VERDE LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.407.490-2
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO DESTINADAS AO USO E CONSUMO E AO ATIVO FIXO. ALÍQUOTA 
DO ESTADO DE ORIGEM INFERIOR A DO DESTINO. IMPOSTO DECLARADO E 
NÃO RECOLHIDO. PERCENTUAL DA PENALIDADE APLICADA SUPERIOR A 
DETERMINADA – Obrigatório o recolhimento da diferença do imposto quando a 
alíquota praticada pelo estado remetente for inferior a do estado destinatário. A 
aplicação do percentual da penalidade deve ser compatível com o ilícito praticado.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS Diferencial de 
Alíquota no valor de R$ 99.680,07 (noventa e nove mil, seiscentos e oitenta reais e 
sete centavos), relativo ao exercício de 2009, referente aquisição de outros estados 
da federação de mercadorias para integrar o ativo fixo, ou para uso e consumo do 
estabelecimento, conforme constatado por meio do levantamento ICMS Diferencial 
de Alíquota.

A autuada foi intimada e apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retornou os auto à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
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pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 
passivo apresentou impugnação tempestiva, não arguiu preliminar, no mérito diz não 
concordar com a alíquota de 50%, sendo que a alíquota aplicável é de 30%, visto 
que o ICMS Diferencial de Alíquota foi devidamente informado ao Estado do 
Tocantins.

Cita também o art. 2o e seus incisos que tratam de benefícios do 
programa PROSPERAR e PRÓINDUSTRIA.

Requer que lhe seja dispensado o mesmo tratamento dado quando da 
instalação das empresas MAKRO, ATACADÃO, além do ASSAI que pertence ao 
grupo Pão de Açúcar, uma vez que eles gozariam do beneficio do diferimento de 
ICMS.

Ao final pede pela improcedência do auto de infração ou que seja 
aplicada a multa de 30% e não 50% conforme lançado na inicial.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

VOTO

O presente processo exige ICMS Diferencial de Alíquota incidente sobre 
mercadorias destinadas ao ativo fixo ou ao consumo final do estabelecimento.

Ao analisar a preliminar de nulidade do lançamento por erro na indicação 
da penalidade, arguida pela recorrente, entendo que a mesma não deve prosperar, 
pois a penalidade é apenas uma sugestão, podendo a mesma ser alterada no curso 
do julgamento, conforme dispõe a alínea “e” do inciso I do art. 35 da Lei 1.288/2001:

Art. 35. O Auto de Infração:

I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:
...............................................................................................................

e) a sugestão da penalidade aplicável;

No mérito, conforme descrito nos autos, o contribuinte adquiriu 
mercadorias de diversas Unidades da Federação para uso, consumo e para 
integração do ativo fixo da empresa e conforme previsto no inciso IX do art. 3o do 
Código Tributário Estadual – CTE, instituído pela Lei 1.287/2001, o imposto incide 
sobre a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria ou bem oriundo 
de outro Estado, destinado a consumo ou ativo permanente.

De acordo com o inciso XV do art. 20, também do CTE, considera-se 
ocorrido o fato gerador do imposto no momento da entrada, no estabelecimento do 
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contribuinte, de mercadoria ou bem oriundo de outro Estado, destinado a consumo 
ou ativo permanente.

Sendo assim, deverá o contribuinte recolher a diferença do imposto entre 
a alíquota interestadual praticada pelo estado de origem e a alíquota interna do
estado de destino (Tocantins), conforme previsão da alínea “a” do inciso V do art. 27 
da lei supracitada, vejamos:

Art. 3o O imposto incide sobre:
..............................................................................................................

IX – a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria ou 
bem oriundo de outro Estado, destinado a consumo ou ativo 
permanente;
...............................................................................................................

Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:
..............................................................................................................

XV – da entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria 
ou bem oriundo de outro Estado, destinado a consumo ou ativo 
permanente.
...............................................................................................................

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;

A omissão do recolhimento do referido imposto por parte do contribuinte é 
incontestável, uma vez que o mesmo requer que lhe seja concedida a redução do 
percentual da multa sobre o imposto a recolher e que o mesmo se encontra 
declarado, porém não recolhido.

No presente caso entendo devido o pedido do contribuinte, pois na época 
da ocorrência do fato gerador a Lei 1.287/2001 em seu art. 48, inciso I, previa o 
percentual de 30% de multa para o caso de imposto declarado e não recolhido, 
senão vejamos:

Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir:

I – 30%, na hipótese de não recolhimento do imposto declarado;

Diante do exposto, voto pela procedência do auto de infração, alterando a 
penalidade para o art. 48, inciso I, da Lei 1.287/2001.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por a penalidade ter sido indicada 
erroneamente, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração no 2010/001988 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.319,57 (cinco mil, 
trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 94.360,50 (noventa e 
quatro mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos) referentes aos campos 
4.11 e 5.11, mais acréscimos legais, e alterar a penalidade para o art. 48, inciso I, da 
lei 1.287/2001, vigente a época da ocorrência do fato gerador. Os Srs. Alex Coimbra 
e Rui José Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias do mês de junho de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 11 dias do mês de julho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


