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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 067/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.189
PROCESSO No: 2012/6640/500638
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002723
RECORRENTE: CAMPELO PINHEIRO & CIA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.023-8
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO 
IMPOSTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE OUTRAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAL DE USO E 
CONSUMO. PROCEDENTE – É devido o crédito tributário referente a diferença 
entre a alíquota do imposto praticada na origem e a alíquota interna do estado de 
destino relativa às mercadorias adquiridas para integrar o ativo imobilizado e as 
destinadas ao uso e consumo.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, referente à ICMS 
diferencial de alíquota, nas importâncias de: R$ 3.506,15 (três mil, quinhentos e seis 
reais e quinze centavos), R$ 1.133,34 (mil, cento e trinta e três reais e trinta e quatro 
centavos), R$ 8.355,41 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um 
centavos), R$ 2.165,65 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos), R$ 6.995,48 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e 
oito centavos), 177,55 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) 
respectivamente, apurados conforme Levantamento Diferencial de Alíquota anexo. 
Tendo infringido os art. 44, Inciso XI, da lei 1.287/2001.

A autuada foi intimada por via direta, apresentou impugnação tempestiva 
de fls. 1.178/1.186, alegando nulidade do lançamento por cerceamento do direito de 
defesa pela falta de documentos comprobatórios dos fatos, notadamente as notas
fiscais embasadoras do levantamento.

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 1197 determina o 
retorno dos autos a Delegacia Regional de Araguaína para que o autuante, ou seu 
substituto, faça juntada dos documentos alegados pela impugnante.
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Por intermédio de Termo de Aditamento às fls. 1313/1314, o autuante 
retifica os campos do auto de infração referente ao contexto, à base de cálculo e ao 
valor originário, conforme valores a seguir:

Campo 7.8 – Base de cálculo: R$ 34.362,80;

Campo 7.11 – Valor originário: 1.718,14.

Intimado via postal a autuada às fls. 1325, através de seu advogado, 
reitera as alegações feitas em sede de impugnação.

A julgadora de primeira instância em decisão às fls. 1326/1329, conheceu 
da impugnação, por ser tempestiva, nega-lhe provimento, e julga o auto de infração 
procedente, por entender que; quanto à preliminar arguida por cerceamento de 
defesa por falta de documentos, o vício foi sanado com a anexação dos mesmos e 
dando vista ao contribuinte, concedendo novo prazo para pagamento ou 
impugnação. Quanto ao mérito, entende que os documentos juntados aos autos 
comprovam as alegações formuladas na inicial com as correções do termo de 
aditamento, onde se verifica que a diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual do Estado de origem das mercadorias, para integrarem o ativo fixo ou 
para material de consumo, não foi recolhida.

Notificado da decisão de primeira instância a autuada apresenta recurso 
voluntário de fls. 1.338/1.342 a este Conselho, alegando nulidade da exigência 
tributária pelo fato de não haver a separação entre os tipos de mercadorias, sem 
especificar se as aquisições se referem a material de consumo ou se destinadas a 
integrar o ativo imobilizado da empresa, prejudicando a apresentação ampla de 
defesa.

No mérito, pede que seja reformada a sentença para julgar improcedente 
o auto de infração, pois, como o contribuinte tem direito ao aproveitamento de 1/48 
mensais do ICMS, no caso dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, até a data da 
lavratura do auto de infração em questão já transcorreram mais de 48 meses. Assim 
seria mais prudente que se julgasse o auto de infração improcedente, pois não 
houve aproveitamento de crédito por parte do contribuinte.

A Representação Fazendária em ampla e abrangente manifestação às fls. 
1343/1350, recomenda para conhecer do recurso voluntário, tempestivo, negar-lhe 
provimento, e manter a sentença proferida pela julgadora singular. E a julgar pela 
procedência das reclamações tributárias, com as alterações procedidas do Termo de 
Aditamento às fls. 1313 a 1314.

A Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, por intermédio da 
Subprocuradoria Fiscal, em parecer às fls. 1351, nos termos previsto no art. 5º-B, 
inciso IV, da Lei nº 1.288/2001, adota na integra, a manifestação da Representação 
Fazendária. 

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
diferencial de alíquota, relativo a entradas de mercadorias para o ativo imobilizado e 
material de consumo.
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Foi constatado como infração o art. 44, Inciso XI, da lei 1.287/2001.

Em análise à preliminar de nulidade do auto de infração, em razão de não 
haver a separação entre os tipos de mercadorias, sem especificar se as aquisições 
se referem a material de consumo ou se destinadas a integrar o ativo imobilizado da
empresa, prejudicando a apresentação ampla de defesa, não deve prosperar, pois a 
própria legislação que disciplina a matéria não exige tal separação, conforme a 
seguir:

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;

Desta forma, não há o que se falar em separação de mercadorias quanto 
ao seu destino final, tanto faz uma situação quanto a outra o diferencial é devido. 

Quanto ao mérito, a recorrente alega em seu recurso que tem direito ao 
aproveitamento de 1/48 mensais do ICMS, no caso dos exercícios de 2007, 2008 e 
2009, até a data da lavratura do auto de infração em questão já transcorreram mais 
de 48 meses.  Assim seria mais prudente que se julgasse o auto de infração 
improcedente, pois não houve aproveitamento de crédito por parte do contribuinte.

O que se discute neste caso não é questão de prudência, mas se é 
devido ou o imposto, e a legislação que disciplina a matéria é bem clara, o fato 
gerador do imposto é no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento, 
conforme precisa o art. 20, inciso XV, da Lei 1.287/2001, que assim reza:

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.

Assim, o processo está devidamente formalizado, cujas provas carreadas 
aos autos bem como o levantamento efetuado pelo fisco, apontam para a 
inexistência de recolhimento do imposto reclamado.

Portanto, o contribuinte agiu em desacordo com a Legislação Tributária 
do Estado do Tocantins, na conformidade do art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/2001, 
conforme a seguir:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na 
legislação tributária;
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Analisados os presentes autos, visto que as alegações do sujeito passivo, 
foram insubsistentes, não apresentando nenhuma prova que modificasse o feito, 
entendo que está correta a exigência dos créditos tributários lançados nos campo 4 
a 9 do auto de infração.

Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 
instância que julgou procedente o auto de infração de no 2012/002723, mais os 
acréscimos legais.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
ao direito de defesa, porque não há identificação das aquisições que foram 
destinadas ao uso e consumo ou para o ativo permanente, arguida pelo sujeito 
passivo e, por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por falta 
de clareza no histórico do auto de infração e no levantamento fiscal, arguida pelo 
conselheiro Valcy Barboza Ribeiro. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedentes as reclamações tributárias e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.506,15 (três mil, 
quinhentos e seis reais e quinze centavos), R$ 1.133,34 (mil e cento e trinta e três 
reais e trinta e quatro centavos), R$ 8.355,41 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco 
reais e quarenta e um centavos), R$ 1.718,64 (mil, setecentos e dezoito reais e 
sessenta e quatro centavos), R$ 6.995,48 (seis mil, novecentos e noventa e cinco 
reais e quarenta e oito centavos) e R$ 177,55 (cento e setenta e sete reais e 
cinquenta e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais, sendo que o valor do campo 7.11, foi alterado pelo 
Termo de Aditamento. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros
Luiz Carlos da Silva Leal, José Wagner Pio de Santana, Valcy Barboza Ribeiro e 
Islan Nazareno de Athayde do Amaral. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias 
do mês de fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro relator


