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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 057/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.117 
PROCESSO No: 2010/6190/500335 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002506 
SUJEITO PASSIVO: CALCÁRIO CRISTALÂNDIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.010.903-5 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. AUDITORIA. MATERIAL DESTINADO AO USO E CONSUMO. 

OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 33, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR NO 87/1996. ART. 34, INCISO I, DA LEI NO 1.287/2001 – A 
aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso e ao consumo do 
estabelecimento enseja a obrigação de recolhimento de ICMS relativo à diferença de 
alíquota existente entre o estado remetente e o estado destinatário, até a data 
prevista no inciso I, do art. 33, da Lei Complementar 87/1996. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. UNÂNIME. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de recurso voluntário e recurso de ofício em face da 

sentença da primeira instância administrativa, de páginas 79 a 81, que julgou 
improcedente o auto de infração no 2010/002506, de páginas 2 e 3. 

 
A peça fiscal consigna que contra Calcário Cristalândia Ltda foi lavrado, 

em 16/12/2010, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 
valor de R$ 1.113,21 (mil e cento e treze reais e vinte e um centavos), decorrente de 
ICMS – diferencial de alíquota, relativo ao exercício de 2009, sendo invocada a 
previsão do art. 27, V, alínea “a”, § 4o, combinado com o art. 44, XI, ambos, da Lei 
1.287/2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 05/01/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 31, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288/2001. 



Publicação no Diário Oficial no 3.643, 05 de junho de 2012 
 

2 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresentou impugnação ao lançamento, páginas 33 a 38, por meio da qual argui que 
se trata de acusação sob presunção de que a empresa teria descumprido a 
legislação tributária, especificamente, os artigos citados do Código Tributário 
Estadual, CTE, deixando de recolher o diferencial de alíquotas nas aquisições 
interestaduais. 

 
Alega ainda que a empresa é detentora de regime especial celebrado 

com a Secretaria da Fazenda, conforme TARE no 1.400/2003, o qual estabelece a 
forma de escrituração e apuração do ICMS em substituição ao regime normal, cujas 
regras foram definidas pela Lei 1.385/2003, que instituiu o PROINDÚSTRIA. 

 
Destaca que a subcláusula única, da cláusula quinta, do referido TARE, 

delimitou o recolhimento do diferencial de alíquota: 
 
CLÁUSULA QUINTA (...) 
 
“SUBCLÁUSULA ÚNICA – A isenção do ICMS aplica-se também, em 
relação ao diferencial de alíquotas devido pelas aquisições interestaduais 
de máquinas e equipamentos destinados a integrar o ativo imobilizado da 
ACORDADA e ao ICMS incidente sobre as operações de importação de 
máquinas e equipamentos destinados ao seu ativo imobilizado.”. 
 
Ressalta ainda que por meio do mencionado TARE foi deferida a isenção 

de diferencial de alíquota para aquisição de matéria prima originária de outros 
estados para ser usada em cadeia industrial, destinada à revenda. 

 
Por fim, requer que seja o referido auto de infração desconstituído, 

julgando-o improcedente. 
 
A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 144/2011 – 

CAT/JPI/DBA, de páginas 58, retorna os autos à agência de atendimento para que 
se proceda à intimação do sujeito passivo para sanar a incapacidade processual e 
retificar a impugnação apresentada, nos termos do art. 21, da Lei 1.288/2001, haja 
vista que a impugnação foi subscrita por pessoa que não possui capacidade 
processual. 

 
No prazo assinalado, a autuada, corrige a irregularidade apontada e 

apresenta impugnação subscrita por representante legal habilitado nos autos, 
conforme páginas 67 a 72, por intermédio da qual ratifica os argumentos expostos 
na inicial. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática 

aceitou os argumentos apresentados pela contestante, julgou improcedente o auto 
de infração em litígio e absolveu o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário 
ora exigido, recorrendo de ofício a este Conselho de Contribuinte, por força da 
alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e do parágrafo único do art. 58, ambos, da Lei no 
1.288/2001. 
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A sentenciante fundamenta sua decisão nos termos da subcláusula única, 
da cláusula quinta, do referido instrumento, acrescentando que “ ... o contribuinte 
está isento do pagamento do ICMS devido por diferencial de alíquota nas aquisições 
interestaduais de produtos destinados a integrar o ativo imobilizado da empresa.”. 

 
Cita ainda jurisprudência deste Conselho quando este examinou matéria 

semelhante. 
 
Com a notificação da sentença de primeira instância, foi interposto 

recurso voluntário requerendo que seja negado provimento ao recurso de ofício e 
mantida a decisão singular. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 90 a 94, propugnou pela reforma da decisão monocrática para julgar 
procedente o auto de infração em questão. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza 

recurso voluntário, de páginas 98 a 101, por meio do qual repisa os argumentos já 
vertidos e requer a manutenção da sentença monocrática. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Os recursos, voluntário e oficial, preenchem os requisitos para a 
admissibilidade, nos termos da legislação aplicável. Deles, portanto, tomo 
conhecimento. 

 
No caso em questão, a controvérsia gira em torno da exigência de ICMS 

decorrente de operações de aquisição de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do contribuinte, prevista no art. 44, XI, da Lei 1.287/2001, que trata das 
obrigações de fazer dos contribuintes e dos responsáveis, transcrito a seguir: 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 
 

Subseção I 
Das Obrigações 

 
“Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na 
legislação tributária;”. 
 

De acordo com o postulado pelo precitado artigo, o contribuinte que 
realizar operações de aquisição de mercadorias destinadas ao seu uso e/ou 
consumo deverá efetuar o recolhimento do imposto relativo ao diferencial de alíquota 
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incidente sobre o valor total do documento fiscal, no momento da entrada no seu 
estabelecimento. 

 
Nesse sentido, é a determinação contida nos artigos 20, XV e 22, X, 

ambos, da Lei 1.287/2001. Eis os dispositivos legais: 
 

“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. 22. A base de cálculo do imposto é: 
(...) 
 
X – na hipótese do inciso XIV e XV do art. 20, o valor da operação ou 
prestação no Estado de origem.” 

 
A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias 

sob ótica de que: “No presente processo, entendo que razão assiste à autuada, pois 
o Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.400/2003 estabelece (fls. 50)”: 

 
“CLÁUSULA QUINTA (...) 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – A isenção do ICMS aplica-se também, em 
relação ao diferencial de alíquotas devido pelas aquisições 
interestaduais de máquinas e equipamentos destinados a integrar o 
ativo imobilizado da ACORDADA e ao ICMS incidente sobre as 
operações de importação de máquinas e equipamentos destinados 
ao seu ativo imobilizado.”. 

 
Assim, com fundamento na tese de que “o contribuinte está isento do 

pagamento do ICMS devido por diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais 
de produtos destinados a integrar o ativo imobilizado da empresa”, a sentenciante 
julgou improcedente o crédito tributário constituído por intermédio do auto de 
infração em litígio. 

 
Reportando aos argumentos da recorrente, é visível seu esforço para 

desqualificar o procedimento de auditoria ao desviar o foco do objeto da autuação 
para exigência de ICMS – diferencial de alíquota incidente sobre operações de 
aquisição interestadual de máquinas e equipamentos destinados a integrar o seu 
ativo imobilizado e a bens a serem utilizados no processo produtivo da autuada. 

 
Entretanto, examinado as notas fiscais, de páginas 16 a 29, as quais 

subsidiam o auto de infração verifica-se que se trata de compras de materiais de 
consumo e de peças destinadas à reposição ou substituição decorrente de desgaste 
natural causado pelo uso do equipamento ou da máquina reparada, como mostra o 
extrato a seguir: 
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DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E 
CONSUMO 

EMITENTE UF NÚMERO EMISSÃO VALOR 
ICMS 

DESTACADO 
MERCADORIA PÁG. 

REAL PARAFUSOS E 
FERRAMENTAS GO 22289 12/2/2009 600,00 0,00 CABO DE SOLDA 

16 

VEPEL VEICULOS E PEÇAS GO 99956 19/2/2009 440,00 0,00 CANALETA/BORRACHA/BIGOLIN 17 

TORNIBRAS RJ 20252 16/4/2009 1.968,99 137,37 JUNTA/PINO/PARAFUSO/MOLA/ANEL 18 

TORNIBRAS RJ 20253 16/4/2009 4.493,34 314,53 VALVULA/PISTÃO/PRATO/PINO 19 

TORNIBRAS RJ 20254 16/4/2009 110,38 7,73 AMORTECEDOR/PINO RETENTOR 20 

B & F COM DE MAQUINAS  GO 38177 19/5/2009 255,00 0,00 JG CARVÃO/ROLAMENTO/INTERRUPTOR 21 

PROTEÇÃO TOTAL LTDA GO 23508 3/6/2009 23,31 0,00 DISPENSER 22 

PIRAJÁ IND COM DE PEÇAS GO 5750 1/6/2009 400,00 0,00 HIDR PRINC 125C/HIDR BRINC 55C 23 

DISTR MOTORES CUMMINS GO 160898 16/6/2009 1.546,33 185,55 KIT ROLAMENTO/RETENTOR/POLIA 24 

PW HIDROPNEUMÁTICA LTDA SP 88083 28/5/2009 2.184,24 152,90 CABEÇOTE/BUCHA/ESPAGADOR 25 

ELÉTRICA AUTO PART'S LTDA GO 26137 21/8/2009 560,00 95,20 CIGARRA ALARME 26 

CURCINO & MAGALHÃES LTDA GO 5538 18/9/2009 360,00 43,20 CHAPA ACR 4MM CRISTAL 27 

COPETRAL COM DE PEÇAS GO 10481 6/11/2009 950,00 0,00 CARDAN DIANT. 28 

TORA AUTO PEÇAS LTDA GO 10822 30/11/2009 338,00 0,00 ROLAMENTO/PINO/DOBRADIÇA 29 

 
Via de regra, o desgaste de máquina não se incorpora ao processo 

produtivo de uma empresa, logo, o material de reposição não pode ser considerado 
como integrante do seu ativo fixo. 

 
Esses materiais, na verdade, pertencem aos equipamentos da empresa e, 

portanto, não são vinculados ao seu processo produtivo, mas sim ao desgaste 
destes equipamentos, cuja necessidade de substituição temporária se deve ao uso 
contínuo da atividade empresarial.  

 
Logo, é devido o ICMS referente à diferença de alíquota entre a do estado 

de origem e a do estado destinatário, neste caso, o Tocantins e, em contrapartida, é 
vedado o direito de aproveitamento do crédito destacado no documento fiscal. 

 
A menção à compensação do imposto devido em cada operação é 

necessária ao entendimento das normas que motivam a exigência do ICMS – 
diferencial de alíquota, pois, ao disciplinar o creditamento do imposto cobrado em 
operações anteriores de aquisição para uso e consumo, a Lei Complementar no 
87/1996 (aplicação do seu art. 20), ao teor do art. 33, prescreve as seguintes 
disposições: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a 
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.” 
 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
 
I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao 
uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de 
janeiro de 2020; (Redação dada pela Lcp nº 138, de 2010)”. 

 
Neste sentido, é disposição contida no art. 34, I, da Lei 1.287/2001, que 

assim se expressa: 
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“Art. 34. Na aplicação do art. 31 observar-se-á o seguinte: 
 
I – somente dão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de 
janeiro de 2011; (Redação dada pela Lei 1.744 de 15.12.06).” 

 
Ademais, a diferença de alíquota adotada no procedimento fiscal está 

amparada nos termos do art. 27, V, “e”, da citada Lei que reza: 
 

“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;” 

 
Além disso, importa refletir que as referidas mercadorias, embora sujeitas 

ao regime de substituição tributária, foram adquiridas sem o destaque do ICMS – 
Substituição Tributária nos respectivos documentos fiscais, tampouco houve 
alegação de seu recolhimento por parte do sujeito passivo. 

 
Dessa forma, não assiste razão à julgadora singular. 
 
Equivoca-se a sentenciante ao fundamentar sua decisão na conclusão de 

as mercadorias adquiridas pela autuada se destinam a integrar o seu ativo fixo. 
 
Desse modo, é incontroversa a legitimidade do lançamento do crédito 

tributário relativo à diferença de alíquota incidente sobre as operações de aquisição 
de peças e materiais destinados ao consumo e/ou uso da recorrente. 

 
À vista do exposto, a penalidade aplicada a essa conduta não poderia ser 

outra, senão a prevista na alínea “e”, do inciso III, do art. 48, da Lei 1.287/2001. 
 

“Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
(...) 
 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
e) aproveitamento indevido de crédito do imposto;” 

 
Por esses fundamentos, acolho o parecer do Representante da Fazenda 

Pública Estadual, razão pela qual conheço do reexame necessário e dou-lhe 
provimento para, reformar a decisão de primeira instância e julgar procedente o 
lançamento do crédito tributário efetuado por meio do auto de infração no

 

2010/002505, constante do processo no
 2010/6640/500334. 
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É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, no 

mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira 
instância, para julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2010/002506 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 1.113,21 (mil e cento e treze reais e vinte e um centavos), 
referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Herveton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 16 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, ao 1o dia do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 


