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EMENTA 
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE 
OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTIAN
procedente o crédito tributário referente a diferença 
praticada pelo estado de origem e a alíquota interna do estado de destino
mercadorias adquiridas para uso e consumo

 
 
RELATÓRIO 

 
 
O contribuinte

de Alíquota, sobre mercadorias advindas de outros Estados da
destinadas ao uso e consumo
vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 205,31
reais e trinta e um centavos)

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos

impugnação intempestiva (fls. 23/25
(fls 11), emitida pela empresa Natulab Laboratório S/A, com data de 24/02/2011, 
trata-se de medicamentos, portanto inaplicável a cobrança do diferencial de alíquo
Requer a exclusão de referida Nota Fiscal.

 
O julgador de primeira instância, em sentença à fls. 65/67, conhece da 

impugnação apresentada, nega
infração, por entender que a referida nota fiscal de n
levantamento, pois o documento fiscal é do exercício de 2011, enquanto que o 
levantamento é de outro período, ou seja, 2010. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

001/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.155 

2012/6040/502395 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002102 

FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.888-3 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE 
OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTIANADOS AO USO E CONSUMO 
procedente o crédito tributário referente a diferença entre a alíquota do imposto 
praticada pelo estado de origem e a alíquota interna do estado de destino
mercadorias adquiridas para uso e consumo. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, referente a ICMS
Alíquota, sobre mercadorias advindas de outros Estados da

destinadas ao uso e consumo, nas importâncias de: R$ 1.722,54
vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 205,31
reais e trinta e um centavos) apurados conforme planilhas anexas.

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos
impugnação intempestiva (fls. 23/25), sob a alegação de que a nota fiscal n
(fls 11), emitida pela empresa Natulab Laboratório S/A, com data de 24/02/2011, 

se de medicamentos, portanto inaplicável a cobrança do diferencial de alíquo
Requer a exclusão de referida Nota Fiscal. 

O julgador de primeira instância, em sentença à fls. 65/67, conhece da 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, por entender que a referida nota fiscal de nº 13.689, não faz parte do 
levantamento, pois o documento fiscal é do exercício de 2011, enquanto que o 
levantamento é de outro período, ou seja, 2010.  
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
DOS AO USO E CONSUMO – É 

entre a alíquota do imposto 
praticada pelo estado de origem e a alíquota interna do estado de destino relativa às 

, referente a ICMS Diferencial 
Alíquota, sobre mercadorias advindas de outros Estados da Federação, 

1.722,54 (mil setecentos e 
vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 205,31 (duzentos e cinco 

planilhas anexas. 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
, sob a alegação de que a nota fiscal nº 13.689 

(fls 11), emitida pela empresa Natulab Laboratório S/A, com data de 24/02/2011, 
se de medicamentos, portanto inaplicável a cobrança do diferencial de alíquota. 

O julgador de primeira instância, em sentença à fls. 65/67, conhece da 
lhe provimento e julga procedente o auto de 

13.689, não faz parte do 
levantamento, pois o documento fiscal é do exercício de 2011, enquanto que o 
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 70/72) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 75, entre suas 

considerações, arguiu que os argumentos da recorrente são reprise da peça 
impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Pede que seja 
confirmada a decisão a quo. 

 
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 e 
consumo e ativo imobilizado do contribuinte. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador de primeira instância 

julgou procedente o auto de infração em análise, haja vista que no seu entendimento 
as cópias das notas fiscais e do levantamento fiscal, juntados no Termo de 
Aditamento comprovam que o sujeito passivo deixou de recolher o ICMS diferencial 
de alíquota, violando assim o que preceitua a legislação estadual, especialmente o 
art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/2001. Traz a colação o acórdão nº 008/2012, vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 008/2012 
 
EMENTA: I – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA AQUISICAO DE 
PRODUTOS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
DESTINADOS AO USO E CONSUMO – Obrigatoriedade do 
recolhimento da diferença entre a alíquota do imposto praticada pelo 
estado de origem e a alíquota interna do estado de destino 
(Tocantins). 
 

Aduz, ainda, que quanto ao pedido da defesa para que seja excluída do 
levantamento a nota fiscal de nº 13.689, emitida pela empresa Natulab Laboratório 
S/A, com data de 24/02/2011, o mesmo não procede, uma vez que a referida nota 
fiscal não faz parte do levantamento, ou seja, o documento fiscal pertence ao 
exercício de 2011, enquanto que o levantamento é do período de 2010. 

 
Ato contínuo, o Representante Fazendário pede a confirmação da decisão 

de primeira instância. 
 
O art. 20, inciso XV, da Lei 1.287/01, define o fato gerador do diferencial 

de alíquota como sendo a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de 
mercadoria ou bem oriundo de outro Estado, destinado a consumo ou ativo 
permanente. 

 
Restou claro e evidente, através de cópias de notas fiscais e do 

levantamento fiscal, juntados no Termo de Aditamento, fls. 43/56, que o sujeito 
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passivo deixou de recolher o ICMS diferencial de alíquota, violando assim uma das 
obrigações do contribuinte, prevista no art.44, inciso XI, da Lei 1.287/2001, senão 
vejamos: 

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

 
No que tange ao pedido do sujeito passivo em excluir do levantamento a 

nota fiscal de nº 13.689, razão não lhe assiste, haja vista que referida Nota Fiscal 
com data de 24/02/2011 não faz parte do levantamento fiscal, pois o documento 
fiscal é do exercício de 2011 e o levantamento diz respeito ao período de 2010. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 

provimento e julgo procedente o auto de infração de nº 2012/002102. 
 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração de no 2012/002102 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.756,57 (mil, setecentos e 
cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 65,66 (sessenta e cinco 
reais e sessenta e seis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, alterado pelo 
Termo de Aditamento de fls. 42, respectivamente, mais os acréscimos legais. Os 
Senhores Daniel Almeida Vaz e Rui José Diel fizeram sustentação oral pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter 
Cordeiro Toledo, Deides Ferreira Lopes e Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e nove dias do mês de novembro de 
2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezessete dias do mês de janeiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira relatora 


