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ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 

OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO USO OU CONSUMO E AO 
ATIVO IMOBILIZADO. PROCEDENTE
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 

de infração no 2010/002312, 
peça inicial, referente ao não recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, quando 
da aquisição de bens para integrar o ativo
estabelecimento relativo ao exercício de 2006.

 
Foram anexados aos autos resumos Levantamento do ICMS Diferencial 

de Alíquota, cópia do Livro Registro de Entradas, cópias de Notas Fi
Procuração (fls.04/12). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
15/17): 

 
Que 
Rio Galhão; mesmo se devido fosse o diferenc
seria no montante de 10%, tendo em vista a cláusula 2ª do Convênio 
ICMS 52/92 que estabelece a alíquota de 7%; que por outro lado 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

. PROCEDENTE – 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.

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2010/002312, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente ao não recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, quando 
da aquisição de bens para integrar o ativo permanente ou para uso ou consumo do 
estabelecimento relativo ao exercício de 2006. 

Foram anexados aos autos resumos Levantamento do ICMS Diferencial 
de Alíquota, cópia do Livro Registro de Entradas, cópias de Notas Fi

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que o autuado é produtor rural integrante do Condomínio Agrícola 
Rio Galhão; mesmo se devido fosse o diferenc
seria no montante de 10%, tendo em vista a cláusula 2ª do Convênio 
ICMS 52/92 que estabelece a alíquota de 7%; que por outro lado 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

RGIO BATTISTELLA BUENO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

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

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. 

constituiu crédito tributário por meio do auto 
contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente ao não recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, quando 
permanente ou para uso ou consumo do 

Foram anexados aos autos resumos Levantamento do ICMS Diferencial 
de Alíquota, cópia do Livro Registro de Entradas, cópias de Notas Fiscais e 

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

o autuado é produtor rural integrante do Condomínio Agrícola 
Rio Galhão; mesmo se devido fosse o diferencial de alíquota, não 
seria no montante de 10%, tendo em vista a cláusula 2ª do Convênio 
ICMS 52/92 que estabelece a alíquota de 7%; que por outro lado 
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com o advento da Lei Complementar nº 87/96, o contribuinte ressalta 
que não há que se falar em recolhimento de diferencial; que para 
efeito de aproveitamento do crédito do ICMS deve-se observar o 
disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 1.287/2001 c/c o art.35 da Lei 
2.919/2006 e que o diferencial não deve ser recolhido, pois a lei 
estabelece que para efeito de aproveitamento do crédito do ICMS 
normal e no caso especifico do diferencial, dentro do prazo legal, o 
contribuinte pode se creditar do diferencial de alíquota eventualmente 
pago, não sendo razoável pagar um imposto e concomitantemente 
se creditar o mesmo valor. 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 20) que explanou 

e ratificou as razões expostas no referido auto de infração.  
 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.27/30), aduz: 
 

Que nos casos de redução de base de cálculo na origem e no 
destino, o próprio convenio já dispõe que só com os produtos 
arrolados nos anexos I e II ocorre a fruição do beneficio fiscal; que os 
itens descritos nos documentos fiscais apensados aos autos não 
estão relacionados no referido anexo; que a legislação tributária não 
veda a utilização de crédito na conta corrente do ICMS para 
compensar com o débito relativo ao ICMS diferencial de alíquota; que 
o diferencial de alíquota a ser recolhido ao Estado do Tocantins é um 
débito para o contribuinte, que poderá liquidá-lo compensando-o com 
os créditos escriturais, decorrente de operações anteriores do 
estabelecimento; que a vedação existente consiste em lançar com 
crédito o valor pago a este estado a título de diferencial de alíquota; 
que os elementos informativos do crédito tributário utilizados pelo 
auditor para apurar a infração cometida pelo sujeito passivo são o 
levantamento Diferencial de alíquota relativo ao exercício de 2006, 
juntamente com todos os documentos acostados às fls. 04/11 onde 
ficou constatado com clareza o imposto devido; que a impugnante 
não apresentou qualquer documento que comprovasse o 
recolhimento do imposto e suas alegações não foram embasadas em 
fundamentações que possam invalidar a peça básica, conforme 
estabelece o art. 45 da Lei 1.288/2001. 

 
Diante do exposto, julga PROCEDENTE o auto de infração nº 

2010/002312 CONDENANDO a autuada ao pagamento do crédito tributário 
 
Campo 4.11 – no valor de R$ 779,66 (setecentos e setenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos 
legais. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.33) a empresa 

apresentou Recurso Voluntário, tempestivamente, com as mesmas alegações em 
sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 40, pede que seja 

confirmada a decisão em sentença proferida pelo julgador singular. 
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VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2010/002312, referente ao não 
recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, quando da aquisição de bens para 
integrar o ativo permanente ou para uso ou consumo do estabelecimento relativo ao 
exercício de 2006. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

procedente o auto de infração nº 2010/002312, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários do campo 4, no valor de R$ 779,66 (setecentos e 
setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), com a penalidade do campo 4.15, 
mais os acréscimos legais. 

 
De acordo com o julgador de primeira instância: 
 

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 beneficio fiscal; que os itens 
descritos nos documentos fiscais apensados aos autos não estão 
relacionados no referido anexo; que a legislação tributária não veda a 
utilização de crédito na conta corrente do ICMS para compensar com 
o débito relativo ao ICMS diferencial de alíquota; que o diferencial de 
alíquota a ser recolhido ao Estado do Tocantins é um débito para o 
contribuinte, que poderá liquidá-lo compensando-o com os créditos 
escriturais, decorrente de operações anteriores do estabelecimento; 
que a vedação existente consiste em lançar com crédito o valor pago 
a este estado a título de diferencial de alíquota; que os elementos 
informativos do crédito tributário utilizados pelo auditor para apurar a 
infração cometida pelo sujeito passivo são o levantamento Diferencial 
de alíquota relativo ao exercício de 2006, juntamente com todos os 
documentos acostados às fls. 04/11 onde ficou constatado com 
clareza o imposto devido; que a impugnante não apresentou 
qualquer documento que comprovasse o recolhimento do imposto e 
suas alegações não foram embasadas em fundamentações que 
possam invalidar a peça básica, conforme estabelece o art. 45 da Lei 
1.288/2001. 

 
Neste conduto de exposição, insta trazer a colação o que dispõe a 

cláusula 2ª do Convênio ICMS 52/91: 
 

Cláusula segunda  Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas 
operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no 
Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja 
equivalente aos percentuais a seguir: 
 
I – nas operações interestaduais: 
 
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, 
exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 
4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento): 
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b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento). 

 
Ainda, o recolhimento do diferencial de alíquota é uma das obrigações do 

contribuinte e prevista no art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/01: 
 

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

 
Denota-se 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. No presente auto de infração os itens 
descritos nos documentos fiscais arrolados não estão relacionados no referido 
anexo. 

 
Ademais, a legislação tributária não veda a utilização de crédito na conta 

corrente do ICMS para compensar com o débito relativo ao ICMS diferencial de 
alíquota. Referido diferencial, a ser recolhido ao Estado do Tocantins, é um débito 
para o contribuinte, que poderá liquidá-lo compensando-o com os créditos 
escriturais, decorrente de operações anteriores do estabelecimento, sendo que a 
vedação existente consiste em lançar com crédito o valor pago a este estado a título 
de diferencial de alíquota. 

 
Assim, restou infrutífera a alegação do sujeito passivo de que quando da 

aquisição de bens para integrar o ativo fixo ou para uso e consumo, existindo a 
possibilidade de se creditar do ICMS, o diferencial não deve ser recolhido. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim tem decidido: 
 

ACÓRDÃO Nº: 183/2012  – 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. 
 
ACÓRDÃO Nº: 008/2012  – EMENTA: I – ICMS DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO 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). II – ICMS DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTA. PEREMPÇÃO DO RECURSO. AUTUAÇÃO NÃO 
CONTRADITADA EM GRAU DE RECURSO – Exequível a decisão 
monocrática quando não contraditada. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente, o auto de infração nº 2010/002312, condenando a autuada ao 
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pagamento dos créditos tributários do Campo 4.11 – no valor de R$ 779,66 
(setecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), com a penalidade do 
campo 4.15, 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 no 2010/002312 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 779,66 (setecentos e setenta e 
nove reais e sessenta e seis centavos), referente ao campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, João Alberto Barbosa Dias 
e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de 
outubro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


