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ACÓRDÃO Nº:332/2009
PROCESSO Nº: 2009/6040/500504
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.658 
RECORRENTE: LOCATINS LOC DE MÁQ E FERRAM P/CONST LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Obrigação Tributária Principal. Diferencial de Alíquotas. Não 
Contribuinte do Imposto - Configurado nos autos tratar-se de não contribuinte do 
imposto, nos termos da legislação em vigor, não deve ser exigido o diferencial de 
alíquotas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2009/000217 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 9.338,66 
(nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), R$ 438,58 
(quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), R$ 1.960,96 (um mil, 
novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 1.242,60 (um mil, 
duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), referentes os campos 4.11 a 
7.11, respectivamente. Os Srs. Geraldo de Freitas e Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 01 de julho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor total de R$ 12.980,80 (doze mil, 
novecentos e oitenta reais e oitenta centavos), referente ao diferencial de alíquota, 
nos percentuais de 5% e 10%, do período de 2005 e 2006, constatado através do 
Levantamento ICMS – Diferencial de Alíquota.

Foi apensado aos autos o Processo nº 2009/6040/503342 julgado nulo por 
imprecisão na Determinação da Matéria Tributável, conforme Acórdão às fls. 243.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que o Auto de infração foi lavrado em duplicidade, uma vez que coincide 
com o Auto de Infração de nº 2006/003115, lavrado em 27.12.2006, totalmente 
julgado através do processo nº2006/6040/503342. Requer o cancelamento do Auto 
de Infração. 
         



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2009/000217

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/000217 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento de 
R$9.338,66, campo 4.11, R$ 438,58, campo 5.11, R$ 1.960,96, campo 6.11 e no 
valor de R$ 1.242,60, campo 7.11, todos acrescidos das cominações legais.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, requer a 
improcedência do auto de infração alegando que a sentença não merece prosperar, 
porque todas as aquisições que instrui a autuação se sujeitam apenas à incidência 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por referir-se a produtos 
que terão destinação direta com a prestação de serviços.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
procedência do auto de infração, por entender que o diferencial de alíquota refere-se 
a aquisições interestaduais de mercadorias, destinadas a uso e consumo, bem 
como, de um caminhão e carroceria com guindaste, que incorporam o ativo 
imobilizado da recorrente, independentemente da destinação dada a estes ativos 
pela empresa.

Em análise aos autos, verifica-se que o auto de infração foi lavrado para exigir 
ICMS relativo ao diferencial de alíquota referente a entrada no estabelecimento do 
contribuinte de mercadorias tributadas, oriundas de outras unidades da federação, 
todavia, deixou o agente fiscal de considerar o disposto no Decreto 462/97 (RICMS), 
em seu art. 26, inciso IV, alínea “a”, que ao tratar de diferença de alíquota, atribui às 
empresas contribuintes do imposto o pagamento do diferencial de alíquota, através 
da seguinte redação.

Art. 26 As alíquotas do imposto são:

IV - equivalentes à diferença entre a alíquota 
interna utilizada neste Estado e a alíquota 
interestadual aplicada no Estado de origem, 
relativamente:

a) à entrada, no estabelecimento de 
contribuinte do imposto, de mercadoria ou 
bem oriundos de outro Estado, destinados a 
uso, consumo final ou a integração do ativo 
fixo.

Então, no caso do diferencial de alíquota, para que exista sua cobrança é 
necessário acontecerem duas situações na prática: primeiro, ser o destinatário das 
mercadorias contribuinte do imposto; em segundo lugar, serem as mercadorias 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2009/000217

destinadas ao consumo final e/ou ativo fixo da empresa. No caso em questão, 
entendemos que o sujeito passivo destes autos não é contribuinte do imposto, 
portanto, não é devedor do diferencial de alíquotas em relação aos bens que adquirir 
fora do Estado do Tocantins, na medida em que é uma empresa que presta serviço 
de locação de máquinas e ferramentas para construção civil, estando no campo de 
incidência do ISSQN e não do ICMS, conforme pode ser observado nos autos. O 
fato de não ser contribuinte do imposto já afasta a possibilidade concreta de 
exigência do diferencial de alíquotas, tornando-se irrelevante analisar que tipo de 
mercadoria estava sendo adquirida, se matéria-prima, bens de consumo ou ativo 
imobilizado. 

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/000217, absolvendo a Recorrente da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
9.338,66 (nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), R$ 
438,58 (quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), R$ 1.960,96 
(hum mil, novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 1.242,60 
(hum mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), referente os 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


