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EMENTA 

 
 
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA 

INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE OU PARA USO E CONSUMO 
a reclamação tributária que exige ICMS 
diferença entre a alíquota do imposto praticada pelo estado de origem e a alíquota 
interna do estado de destino relativa às mercadorias adquiridas para uso e consumo.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2010/002124
peça inaugural, referente ao não recolhimento do ICMS diferencial de alíquota 
quando da aquisição de 
do estabelecimento relativo aos exercícios de 2006 

 
O sujeito passivo

apresentando impugnação (fls. 71/73), tempestivamente, com as segui
alegações: 

 
PRELIMINARMENTE
devido fosse o referido diferencial, não se daria no montante de 10%, 
tendo em vista os termos do Convênio ICMS 52/91, em sua cláusula 
2ª combinada com a cláusula 5ª que estabelecem 
cálculo deverá ser reduzida para máquinas e implementos agrícolas 
para que o percentual da cláusula segunda para operação interna, 
qual seja 7º seja obtida como resultado final; Por outro lado, com o 
advento da Lei Complementar Federal nº
os artigos 30 e 31 da Lei 1.287/2001, bem assim do art. 35, inciso II 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA 
INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE OU PARA USO E CONSUMO 

ção tributária que exige ICMS – Diferencial de Alíquota referente à 
diferença entre a alíquota do imposto praticada pelo estado de origem e a alíquota 
interna do estado de destino relativa às mercadorias adquiridas para uso e consumo.

Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2010/002124, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado 

peça inaugural, referente ao não recolhimento do ICMS diferencial de alíquota 
quando da aquisição de bens para integrar o ativo permanente ou para uso/consumo 
do estabelecimento relativo aos exercícios de 2006 a 2009. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação (fls. 71/73), tempestivamente, com as segui

PRELIMINARMENTE (sic), necessário salientar que mesmo se 
devido fosse o referido diferencial, não se daria no montante de 10%, 
tendo em vista os termos do Convênio ICMS 52/91, em sua cláusula 
2ª combinada com a cláusula 5ª que estabelecem 
cálculo deverá ser reduzida para máquinas e implementos agrícolas 
para que o percentual da cláusula segunda para operação interna, 
qual seja 7º seja obtida como resultado final; Por outro lado, com o 
advento da Lei Complementar Federal nº 87/96 em consonância com 
os artigos 30 e 31 da Lei 1.287/2001, bem assim do art. 35, inciso II 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FERNANDO LUIZ CARDOSO BUENO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA 
INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE OU PARA USO E CONSUMO – É procedente 

Diferencial de Alíquota referente à 
diferença entre a alíquota do imposto praticada pelo estado de origem e a alíquota 
interna do estado de destino relativa às mercadorias adquiridas para uso e consumo. 

Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente ao não recolhimento do ICMS diferencial de alíquota 
bens para integrar o ativo permanente ou para uso/consumo 

foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação (fls. 71/73), tempestivamente, com as seguintes 

necessário salientar que mesmo se 
devido fosse o referido diferencial, não se daria no montante de 10%, 
tendo em vista os termos do Convênio ICMS 52/91, em sua cláusula 
2ª combinada com a cláusula 5ª que estabelecem que a base de 
cálculo deverá ser reduzida para máquinas e implementos agrícolas 
para que o percentual da cláusula segunda para operação interna, 
qual seja 7º seja obtida como resultado final; Por outro lado, com o 

96 em consonância com 
os artigos 30 e 31 da Lei 1.287/2001, bem assim do art. 35, inciso II 
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da Lei 2.912/2006 não há falar em recolhimento de diferencial de 
alíquota no caso em tela; Como se pode ver claramente, quando da 
aquisição de bens para integrar o ativo fixo ou para uso e consumo, 
existente a possibilidade de se creditar do ICMS, o diferencial não 
deve ser recolhido, pois a lei ao estabelecer que, para efeito de 
aproveitamento do crédito do ICMS normal e no caso específico do 
diferencial, dentro do prazo legal, o contribuinte pode se creditar do 
diferencial de alíquota eventualmente pago, pois não é razoável 
pagar-se um imposto e concomitantemente se creditar do mesmo 
valor. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 83/86, a qual em 

análise de preliminar aduz que nos casos de redução de base de cálculo na origem 
e no destino, o próprio convênio já dispõe que só com os produtos arrolados nos 
anexos I e II ocorre a fruição do benefício fiscal, por conseguinte, os itens descritos 
nos documentos fiscais apensados aos autos não estão relacionados no referido 
anexo, razão pela qual rejeitou a questão preliminar suscitada pelo sujeito passivo. 

 
No mérito, o ilustre julgador ressalta que o sujeito passivo não apresentou 

qualquer documento que comprovasse o recolhimento do imposto devido e suas 
alegações não foram embasadas em fundamentações que possam invalidar a peça 
básica. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada negando-lhe provimento para julgar procedente o auto de 
infração nº 2010/002124 condenando a autuada ao pagamento dos créditos 
tributários constantes dos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11 com as penalidades dos 
campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15 do auto de infração, mais acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo voltou a se manifestar por meio de recurso voluntário às 

fls. 90/92, reiterando as alegações de defesa constantes na peça impugnatória, em 
especial, ressalta que da maneira que o presente processo foi julgado, praticamente 
não está sendo considerado o Convênio ICMS 52/91 que em sua cláusula 2ª 
combinada com a cláusula 5ª aponta que a base de cálculo deverá ser reduzida para 
máquinas e implementos agrícolas. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 96/102, após 

ampla e fundamentada explanação, recomenda pela manutenção da decisão de 
primeira instância que julgou procedente a reclamação tributária. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, por meio do Parecer 
SFT/Nº 064/2014 de fls. 103, se posicionou favorável a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário, determinando o retorno dos autos à origem, para as 
providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

diferencial de alíquota quando da aquisição de bens para integrar o ativo 
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permanente ou para uso/consumo do estabelecimento relativo aos exercícios de 
2006 à 2009. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente o auto de infração nº 2010/002124 condenando a autuada ao pagamento 
dos créditos tributários constantes dos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11 com as 
penalidades dos campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15 do auto de infração, mais 
acréscimos legais, por entender sujeito passivo não apresentou qualquer documento 
que comprovasse o recolhimento do imposto devido e suas alegações não foram 
embasadas em fundamentações que possam invalidar a peça básica. 

 
Neste sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. art. 44, XI, da Lei 

1.287/2001, que trata da obrigação de fazer do contribuinte e do responsável, 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. 

 
Conforme a dicção do artigo colacionado, 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 incidente 
sobre o valor total do documento fiscal, no momento da entrada no seu 
estabelecimento. 

 
Corroborando com a assertiva acima, imperioso trazer à baila o que 

dispõe o art. 27, inciso V, alínea “a”, § 4º, da Lei 1.287/01, senão vejamos: 
 

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; 
(...) 
 
§ 4º O disposto no inciso V, alínea “a”, aplica-se, também, quando a 
mercadoria for adquirida para comercialização ou industrialização e 
posteriormente destinada a uso, consumo final ou à integração ao 
ativo fixo. 

 
De outro lado, compulsando os autos, denota-se por meio das notas 

fiscais carreadas que não constam máquinas, implementos agrícolas, aparelhos e 
equipamentos industriais capazes de possibilitar ao recorrente usufruir o Benefício 
da Redução da Base de Cálculo previsto no Convênio 52/91, como bem observado 
pelo ilustre Representante Fazendário em seu parecer de fls. 96/102. 
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Quanto aos argumentos de defesa, depreende-se da ausência de 
documentos probatórios que subsidiem as alegações do sujeito passivo, conforme 
exige o art. 45, inciso I, da Lei 1.288/01. Notemos: 

 
Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar; 

 
Assim, não sendo apresentados documentos probatórios suficientes a 

elidir a reclamação tributária, entendo ser procedente a reclamação tributária que 
exige ICMS – Diferencial de Alíquota referente à diferença entre a alíquota do 
imposto praticada pelo estado de origem e a alíquota interna do estado de destino 
relativa às mercadorias adquiridas para uso e consumo. 

 
Neste diapasão, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 183/2012 – 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. 
 
ACÓRDÃO Nº: 001/2014 – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE OUTRAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO DESTIANADOS AO USO E CONSUMO – É 
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 relativa às mercadorias adquiridas para uso e 
consumo. 
 
ACÓRDÃO Nº: 037/2014 – 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. 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela confirmação da decisão de primeira instância, que julgou procedente o auto de 
infração nº 2010/002124 condenando a autuada ao pagamento dos créditos 
tributários constantes dos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11 com as penalidades dos 
campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15 do auto de infração, mais os acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, em reexame necessário, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
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para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as 
reclamações tributárias constantes do auto de infração nº 2010/002124 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 173,90 
(cento e setenta e três reais e noventa centavos), R$ 3.731,17 (três mil, setecentos e 
trinta e um reais e dezessete centavos), R$ 1.520,75 (mil, quinhentos e vinte reais e 
setenta e cinco centavos) e R$ 675,74 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta 
e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 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 Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, 
Evaniter Cordeiro Toledo e Luiz Carlos Vieira. Presidiu a sessão de julgamento aos 
11 dias do mês de agosto de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de setembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


