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ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO Nº: 50/2010
PROCESSO: 2007/7300/500054
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7742
RECORRENTE: COMERCIAL DE EXPLOSIVOS CHAPADA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.057.439-0

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Explosivos. Comercialização e Prestação de 
Serviços - É indevida a exigência do diferencial de alíquota quando as mercadorias 
se destinam a comercialização ou insumos na prestação de serviço.

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 de nº 2007/005470 e 
absolver o sujeito passivo do valor de 27.929,61 (vinte e sete mil, novecentos e vinte 
e nove reais e sessenta e um centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene 
Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 16 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ao Tesouro Estadual a 
importância de R$ 27.929,61 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e 
sessenta e um centavos), referente ao ICMS diferencial de alíquota no exercício de 
2004, conforme Levantamento Diferencial de Alíquota e cópias das notas fiscais de 
entrada e Livro Registro de Entradas.

A autuada foi intimada via postal, compareceu intempestivamente aos autos, 
não argüiu preliminar e, no mérito, alega que a referida empresa é contratada para 
prestação de serviços de explosão, não configurando venda ou revenda de 
explosivos. 

Que se trata de uma empresa privada e o serviço prestado rege-se pelo 
direito privado, satisfazendo assim todos os aspectos do fato gerador de ISS e não 
aos aspectos do fato gerador do ICMS diferencial de alíquota. E que o material 
utilizado pelo prestador de serviço seria tributável pelo ICMS apenas se fosse 
fabricado pela empresa os explosivos, mas como estes são adquiridos de terceiros 
não há que se falar em hipótese de incidência do ICMS diferencial de alíquota.

Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.



Página 2 de 2 2007/005469

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

O julgador de primeira instância julgou procedente o auto de infração, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário em seu valor 
integral, acrescido de multa e demais cominações legais.

Intimada da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação do auto de infração para que seja julgado procedente. 

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que a 
empresa realiza atividades de comércio varejista e atacadista de explosivos e 
prestação de serviços, no entanto, a autoridade autuante fez cobrança referente ao 
ICMS diferencial de alíquota sem fazer distinção entre as operações realizadas para 
empresas, autuou como se tudo fosse mercadoria para uso ou consumo. 

No entanto, restou comprovado que a empresa comercializa o explosivo, em 
razão de grande número de emissão de notas D1, destinadas a consumidores finais, 
emitidas pela empresa e também a apuração do imposto nessas operações. Assim, 
não há que se falar em diferencial de alíquota. Caso a empresa realizasse apenas 
prestação de serviço também não caberia o diferencial de alíquota. Assim, de todas 
as formas seria improcedente o auto infração.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2007/005470 e absolver o sujeito passivo do valor de 27.929,61 (vinte e sete 
mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), referente ao campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08   
dias  do mês de abril e 20109.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


