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ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 

OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO USO OU CONSUMO E 
ATIVO IMOBILIZADO – 
imposto praticada pelo estado de origem em operações interestaduais, e a alíquota 
interna praticada pelo estado de destino.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
                    O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6,  referente a  ICMS 
Diferencial de Alíquota, sobre mercadorias advindas de outros Estados da 
Federação, destinadas ao uso ou consumo e ativo imobilizado do contribuinte,  nas 
importâncias de:  R$ 2.203,30 (doi
1.576,50 (mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 3.084,53 
(três mil, oitenta e  quatro reais e cinquenta e três centavos) , apurados conforme 
planilhas anexas. 
  
                   Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva direta (fls. 25/28) ao Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fi
ao direito de defesa, por estar integral
o autuante tenha apresentado dados dos documentos fiscais, não juntou qualquer 
cópia, tornando o levantamento impróprio para permitir que o sujeito passivo se 
defenda cabalmente, não identificando as mercadorias
 
                   No mérito, alega que no levantamento efetuado existem somas de 
valores a maior e a menor que o recolhido, tendo cobrado os
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO USO OU CONSUMO E 

 É obrigatório o recolhimento da diferença entre a alíquota do 
imposto praticada pelo estado de origem em operações interestaduais, e a alíquota 
interna praticada pelo estado de destino. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6,  referente a  ICMS 
Diferencial de Alíquota, sobre mercadorias advindas de outros Estados da 
Federação, destinadas ao uso ou consumo e ativo imobilizado do contribuinte,  nas 
importâncias de:  R$ 2.203,30 (dois mil, duzentos e três reais e trinta  centavos), R$ 
1.576,50 (mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 3.084,53 
(três mil, oitenta e  quatro reais e cinquenta e três centavos) , apurados conforme 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva direta (fls. 25/28) ao Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, alegando preliminar de nulidade por
ao direito de defesa, por estar integralmente impossibilitada de defender
o autuante tenha apresentado dados dos documentos fiscais, não juntou qualquer 
cópia, tornando o levantamento impróprio para permitir que o sujeito passivo se 
defenda cabalmente, não identificando as mercadorias nele descritas.

No mérito, alega que no levantamento efetuado existem somas de 
valores a maior e a menor que o recolhido, tendo cobrado os
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO USO OU CONSUMO E AO 

obrigatório o recolhimento da diferença entre a alíquota do 
imposto praticada pelo estado de origem em operações interestaduais, e a alíquota 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6,  referente a  ICMS 
Diferencial de Alíquota, sobre mercadorias advindas de outros Estados da 
Federação, destinadas ao uso ou consumo e ativo imobilizado do contribuinte,  nas 

s mil, duzentos e três reais e trinta  centavos), R$ 
1.576,50 (mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 3.084,53 
(três mil, oitenta e  quatro reais e cinquenta e três centavos) , apurados conforme 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva direta (fls. 25/28) ao Conselho de 

de nulidade por cerceamento 
ilitada de defender-se, embora 

o autuante tenha apresentado dados dos documentos fiscais, não juntou qualquer 
cópia, tornando o levantamento impróprio para permitir que o sujeito passivo se 

nele descritas. 

No mérito, alega que no levantamento efetuado existem somas de 
valores a maior e a menor que o recolhido, tendo cobrado os valores a menor e 
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ignorado os valores recolhidos a maior e que quase a totalidade dos documentos 
fiscais considerados referem-se a óleo diesel utilizado nos veículos e consumido 
durante entregas em outros estados. Anexa várias cópias de comprovantes de 
pagamento de ICMS Diferencial de Alíquota. 
                   
                   A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 56/58, solicita 
que o processo retorne à Delegacia Regional de Palmas para saneamento, e que o 
autor do procedimento ou seu substituto providencie as cópias das notas fiscais 
relacionadas nos levantamentos, verifique os DARE’s de fls. 32 a 54, e faça as 
retificações necessárias, ou as justifiquem.   
         
                   O autor do procedimento anexa cópias de documentos fiscais de fls. 62 
a 346, dos autos. 
 
                   A Representação Fazendária, após suas considerações de fls. 349/351, 
e por não ter sido atendido satisfatoriamente seu pedido de diligência, solicita 
encaminhamento do processo para os devidos saneamentos. 
 
                   O autor do procedimento elabora novo levantamento de fls. 354/358 e 
termo de aditamento de fls. 359, retificando os valores autuados dos campos 4.11, 
5.11 e 6.11, para R$ 2.255,00, R$ 1.162,78 e R$ 1.698,30, respectivamente. 
 
                   Intimado via postal, o sujeito passivo apresenta impugnação às fls. 
364/367, contestando os valores apurados, concluindo que apenas as notas fiscais 
no 32.430, no valor de R$ 5.652,00 e a de no 32.675, no valor de 3.768,04, incidem 
diferencial de alíquota e não tiveram o referido débito efetivamente recolhido, 
reconhecendo que deve a importância de R$ 469,00 e nada mais, anexando cópias 
de DARE’s, planilhas de cálculos de diferencial de alíquota e nota fiscal de venda 
para entrega futura. 
 
                   A Representação Fazendária, em parecer às fls. 375/376, solicita ao 
Chefe do Contencioso Administrativo-Tributário – CAT, a determinar o 
encaminhamento do processo para diligência, procedendo a intimação e notificação 
do sujeito passivo, para que providencie  no prazo de cinco dias os seguintes itens:    

 
       1- Apresentar cópias das notas fiscais, advindas e procedidas da nota 

fiscal no 050676, acostadas às fls. 371 a 373 dos autos, vez que se trata de venda 
para entrega futura – CFOP – 6922; 

 
       2- Apresentar cópia do comprovante de recolhimento do diferencial de 

alíquota; 
       
       3- Apresentar cópia do Livro Registro de Entradas, onde consta a 

escrituração das respectivas notas fiscais; 
 
       4- Caso não as tenha, fazer declaração informando não as ter. 
 
       O Chefe do CAT, em despacho às fls. 377/379, após suas considerações, 

conclui que é desnecessária a diligência proposta ao CAT pela REFAZ, vez que 
sendo esta cumprida ou não pelo sujeito passivo, em nada modificará o resultado do 
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feito, por pedir documentos que não fazem parte do objeto da autuação, provocando 
apenas o retardamento no julgamento do presente processo. 

 
       Desta forma, determina que seja concedido vista do despacho ao 

Representante Fazendário, e que este se manifeste sobre a impugnação 
apresentada.   

 
       Ciente do despacho exarado pelo Chefe do CAT, a REFAZ por discordar 

do mesmo, reitera o seu pedido de diligência em parecer de fls. 380/383, dos autos. 
 
       O Chefe do CAT, em despacho de fls. 384/386, indefere o pedido da 

REFAZ, e solicita que esta se manifeste sobre a impugnação apresentada.  
  
       A Representação Fazendária em parecer de fls. 387/395, após análises e 

considerações, sugere ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE 
a diligência negada pelo Chefe do CAT, retifica os valores apurados em termo de 
aditamento, e solicita para, conhecer da impugnação direta, tempestiva,  negar-lhe 
provimento parcial e  julgar procedente em parte o auto de infração. 

 
 
       É o relatório.  

 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere à ICMS Diferencial de Alíquota  

sobre mercadorias advindas de outros Estados da Federação, destinadas ao uso ou 
consumo e ativo imobilizado do contribuinte. 

 
                   Em sua defesa, a impugnante alega preliminar de cerceamento ao 
direito de defesa, por falta dos documentos fiscais está impossibilitada de se 
defender.  Alega que o autuante não juntou qualquer cópia, tornando o levantamento 
impróprio para permitir que o sujeito passivo se defenda, não identificando as 
mercadorias nele descritas.  
 
                   No que se refere à ausência de documentos, entendo que não foram 
anexados aos autos, porém, tendo o processo retornado ao autor da peça básica, 
este saneou o mesmo cumprindo o solicitado pela REFAZ,  e como foi dado vistas 
ao autuado  para manifestar-se,  fica esta fase superada, portanto, descarto esta 
preliminar de cerceamento do direito de defesa. 

 
                   Quanto ao mérito, a própria impugnante reconhece que deixou de 
recolher o diferencial de alíquota sobre aquisições de algumas notas fiscais. Como a 
Representação Fazendária refez os cálculos, excluindo aqueles documentos que na 
realidade não condiziam com a obrigação de recolher o imposto, apurou-se novos 
valores reduzindo o montante da exigência fiscal. 
 
                   Desta forma, a autuada ao confessar que deixou de recolher ICMS 
diferencial de alíquota, admite que  também deixou de cumprir o que determina a 
legislação  estadual, especialmente o art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/2001, a seguir: 
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Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na   
legislação tributária; 

 
                   A Representação Fazendária, ao analisar as alegações da impugnante, 
concorda em parte com a mesma e recalcula os valores da inicial, retificado por 
termo de aditamento, e sugere ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – 
COCRE, diligência para constatação de pagamento de diferencial de alíquota. 
 
                  Na parte em que a Refaz apurou novos valores, entendo que está correto 
o procedimento, pois os valores considerados procedentes não constam nos autos  
os documentos que comprovam o pagamento do diferencial de alíquota devido.  
 
                  Quanto a solicitação de diligência para constatar o pagamento do 
imposto da nota fiscal relacionada, entendo que não deve ser atendido o pedido, por 
tratar-se de operação de venda para entrega futura, o documento fiscal foi emitido 
apenas para efetivar a operação comercial, não havendo neste caso, a circulação da 
mercadoria, que se efetivará somente por ocasião da entrega dos produtos, 
momento  que será devido o imposto referente a diferença da alíquota interestadual.    
 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada tempestiva, dou-
lhe provimento parcial, julgo procedente em parte o auto de infração de no 
2011/000162, retificado por termo de aditamento. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de 
documentos comprobatórios, arguida pela impugnante. Também rejeitar por 
unanimidade, o pedido de diligência arguida pelo representante fazendário, para 
juntar nota fiscal e DARE referente à comprovação de nota fiscal de entrega futura. 
No mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial 
para julgar procedente em parte as reclamações tributárias indicadas nos campos 5 
e 6 do auto de infração de no 2011/000162 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.000,54 (mil reais e cinquenta 
e quatro centavos) e R$ 1.478,98 (mil e quatrocentos e setenta e oito reais e 
noventa e oito centavos), referente parte dos campos 5.11 e 6.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais e improcedente os valores de R$ 2.255,00 (dois mil e 
duzentos e cinquenta e cinco reais), R$ 162,24 (cento e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) e R$ 219,32 (duzentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), 
referente ao campo 4.11, e parte do campo 5.11 e 6.11, respectivamente, sendo que 
os valores dos campos 4.11, 5.11 e 6.11, foram alterados pelo Termo de Aditamento 
de fls. 359. 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, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira 
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Lopes.  Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de novembro de 2012, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 20 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em Exercício 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


