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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 037/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.178
PROCESSO No: 2012/6640/500166
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000318
RECORRENTE: OERSIVON DONIZETH PORTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.384.893-9
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

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

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2012/000318, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça vestibular, referente à ICMS – diferencial de alíquota, na importância total de 
R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), compreendendo o período de 
01/01/2009 a 31/12/2009 e 01/01/2011 a 31/12/2011, portanto a diferença a recolher 
é de R$ 8.950,00.

Foram anexados aos autos os levantamentos do ICMS Diferencial de 
Alíquota e documentos auxiliares de notas fiscais (fls.04/13).

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta 
(fls.03), não comparecendo ao processo, incorrendo em revelia.

Os autos foram devolvidos à autora do procedimento (fls.15) que lavrou 
termo de aditamento às fls.17 retificando o percentual de multa e as penalidades 
descritas nos campos 4.15 e 5.15 do auto.
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O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, pelo que 
apresentou, tempestivamente, impugnação às fls. 24/27, aduzindo que:

A exigência é indevida em razão de tratar-se de uma operação de 
não incidência do ICMS decorrente de alienação fiduciária em 
garantia, amparada no art. 4º, VII, da Lei 1.287/01. Fez juntada dos 
documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls.28/33).

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 34/36, onde a julgadora 
conhece da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o 
auto de infração, por entender que ainda que as operações sejam decorrentes de 
alienação fiduciária, tal fato não descaracteriza a autuação, pois trata-se de 
aquisição de produtos oriundos de outras Unidades da Federação para integrarem o 
ativo imobilizado, cuja alíquota informada nos documentos fiscais é de 7%, portanto 
o contribuinte está obrigado a efetuar o recolhimento da diferença entre a alíquota 
interna utilizada no Estado do Tocantins e a alíquota interestadual aplicada no 
Estado de origem, observando ainda que a natureza da operação dos documentos 
fiscais nº 9208 e 7669 é “venda de produtos do estabelecimento”, portanto ambos 
estão sujeitos ao recolhimento do diferencial de alíquota conforme prevê o art.35, III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06.

Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou procedente o 
auto de infração nº 2012/000318, condenando a autuada ao pagamento dos créditos 
tributários:

Campo 4.11 – no valor de R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais)
com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais;

Campo 5.11 – no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) com a 
penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 40/47) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação.

Anexou aos autos os documentos auxiliares de ficha cadastral de pessoa 
jurídica, contrato de abertura de credito fixo com garantia de alienação fiduciária, 
simulação de financiamento, cédula de crédito bancário com alienação fiduciária e 
BIC.

A Representação Fazendária, em parecer às fls.74/80, 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. Explana, com 
bastante clareza, as diferenciações de um arrendamento mercantil e um 
financiamento ou empréstimo, aduzindo que o sujeito passivo confunde aplicação da 
Legislação na diferenciação de mercadoria/produto adquirido para comercialização, 
para com mercadoria/produto destinado a uso e consumo final e ou ativo (fixo) 
imobilizado da própria empresa. Pede que seja confirmada a decisão em Sentença 
proferida pela Julgadora Singular.
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VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 
tributário por meio do auto de infração nº 2010/000318, referente à diferencial de 
alíquota- ICMS.

Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 
procedente o auto de infração nº 2010/000318, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários dos campos 4.11 – no valor de R$ 6.150,00 (seis 
mil, cento e cinquenta reais) com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos 
legais e 5.11 – no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) com a 
penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais.

De acordo com a julgadora de primeira instância:

Entende que ainda que as operações sejam decorrentes de 
alienação fiduciária, tal fato não descaracteriza a autuação, pois 
trata-se de aquisição de produtos oriundos de outras Unidades da 
Federação para integrarem o ativo imobilizado, cuja alíquota 
informada nos documentos fiscais é de 7%, portanto o contribuinte 
está obrigado a efetuar o recolhimento da diferença entre a alíquota 
interna utilizada no Estado do Tocantins e a alíquota interestadual 
aplicada no Estado de origem, observando ainda que a natureza da 
operação dos documentos fiscais nº 9208 e 7669 é “venda de 
produtos do estabelecimento”, portanto ambos estão sujeitos ao 
recolhimento do diferencial de alíquota conforme prevê o art.35, III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06.

Compulsando os autos, verifica tratar-se de aquisição de produtos 
oriundos de outras Unidades da Federação para integrarem o ativo imobilizado, cuja 
alíquota informada nos documentos fiscais é de 7%, portanto, o contribuinte está 
obrigado a efetuar o recolhimento da diferença entre a alíquota interna utilizada no 
Estado do Tocantins e a alíquota interestadual aplicada no Estado de origem, 
mesmo sendo as operações decorrentes de alienação fiduciária.

Denota-se, ainda, que a natureza da operação dos documentos fiscais nº
9208 e 7669 é “venda de produtos do estabelecimento”. Portanto, ambos estão 
sujeitos ao recolhimento do diferencial de alíquota. É o que dispõe o Regulamento 
do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06, senão vejamos:

Art. 35. Na forma do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 1.287/01, 
nas aquisições de mercadorias de outros Estados para integrar o 
ativo fixo ou para uso ou consumo do estabelecimento, ou a 
utilização por contribuinte do imposto, de serviços de transporte ou 
de comunicação, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e 
não estejam vinculados à operação ou prestação subseqüente 
alcançada pela incidência do imposto, os empresários,industriais ou 
prestadores de serviços não-constantes da lista de serviços sujeitos 
ao ISSQN, que mantiverem escrituração fiscal devem: (Redação 
dada pelo Decreto 3.122/07 de 27.08.07).
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(...)

III – calcular a diferença de alíquota devida em cada operação ou 
prestação, totalizando-a no final de cada mês, e proceder ao 
pagamento da diferença verificada, no mesmo prazo fixado no 
calendário fiscal para o pagamento do imposto devido pelas 
operações ou prestações que realizar, em documento de 
arrecadação distinto, com a seguinte observação: "Diferença de 
Alíquota, conforme art. 35 do Regulamento do ICMS” e mencionar o 
número das respectivas notas fiscais de entrada dos bens;

Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 
julgou procedente o auto de infração nº 2012/000318, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários dos campos 4.11 – no valor de R$ 6.150,00 (seis 
mil, cento e cinquenta reais) com a penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos 
legais e 5.11 – no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) com a 
penalidade do campo 5.15, mais os acréscimos legais.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração de no 2012/000318 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 6.150,00 (seis mil e 
cento e cinquenta reais) e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Representante 
Fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza 
Ribeiro e o Procurador do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 25 dias do mês de junho de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 22 dias do mês de agosto de 2014.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. S. Pedreira do Vale
Conselheira Relatora


