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ACORDÃO No:                                                                                                                                  
PROCESSO No: 

132/2017 
2016/6040/500048 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.444 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2016/000039 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

FERROVIA NORTE SUL S.A 
29.413.743-2 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PROCEDENTE EM PARTE – É 
procedente em parte a cobrança de ICMS diferencial de alíquota nas aquisições 
interestaduais de mercadoria de uso e consumo ou ativo permanente. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2016/000039, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento de ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA do ano de 
2014. 

 
Foi anexado aos autos o Levantamento do ICMS Diferencial de Alíquotas, 

Contrato de Cessão de Vagões e Outras Avenças, Notas Explicativas ao Auto de 
Infração, DANFE’S, Certidão Negativa, Livro de Registros de Entrada e Saída, fls. 04 
a 127. 

 
O autuado foi intimado por Via Postal, datada de 29/02/2016 (fl. 129), e 

apresentou impugnação tempestivamente (fls. 130 a 145), com as seguintes 
alegações: não foi observada a natureza das operações efetivadas; ressalta que 
parte do ICMS exigido foi reconhecida como devida por ela, e será oportunamente 
quitada, sendo que o comprovante respectivo será oportunamente trazido a estes 
autos; que parte das exigências contidas no Auto de Infração já foi devida e 
previamente quitada pela Impugnante; que se levou em conta a data de emissão dos 
documentos fiscais e não do respectivo registro contábil da entrada, como é de rigor, 
circunstância esta que torna o trabalho fiscal, por si só, eivado de erro; que entradas 
provenientes de estabelecimentos pertencentes à própria autuada, situados em 
outros Estados, não podem ensejar pagamento de ICMS; a simples transferência de 
mercadorias de um local para outro no âmbito da mesma empresa não constitui fato 
gerador de ICMS; que a transferência não importa em alteração de titularidade; que 
as operações não se encontram sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquotas; 
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que não é de prosperar a cobrança em operações envolvendo mercadorias 
beneficiadas pela redução de cálculo prevista no Convênio ICMS número 52/91; que 
a multa tem caráter confiscatório e não atende ao critério da razoabilidade; que não 
é de se admitir a cobrança de DIFAL sobre entrada de bens decorrente de 
operações de simples comodato, no caso a Impugnante celebrou contrato de cessão 
de vagões com a Suzano Papel e Celulose S/A, por intermédio do qual esta lhe 
cedeu, a título gratuito, o direito de fruição dos vagões locados junto a MRC; que o 
Convênio ICMS 66/2008 autorizou o Estado de Tocantins a conceder isenção do 
DIFAL incidente sobre aquisição interestadual pelos contribuintes concessionários 
ou subconcessionários do serviço público de transporte ferroviário de determinados 
tipos de vagões enumerados na própria norma, em conformidade com sua 
classificação na. Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; que seja verificado 
dentre as NF reportadas pelo auto, se há aquelas que dizem respeito à transferência 
de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica; e ao final pede seu 
cancelamento. 

 
O autuado fez juntada de identidades dos advogados, substabelecimento, 

procuração, atas do conselho de administração e das assembleias ordinárias e 
extraordinárias, estatuto social, contratos, comprovantes de pagamento, DANFE’S, 
intimação, auto de infração, nota explicativa e levantamento do ICMS Diferencial de 
Alíquotas (fls. 146 a 280). 

 
 A julgadora de primeira instância em sentença proferida as fls. 282 a 285 

aduz; a presente demanda refere-se à falta de recolhimento do ICMS Diferencial de 
Alíquota; os comprovantes de pagamento anexados as fls. 216/222 não identificam o 
tipo de receita e nem especificam à quais documentos fiscais eles se referem. 
Portanto, não podem ser considerados como pagamento do ICMS Diferencial de 
Alíquota dos documentos elencados no levantamento; que mesmo que existam NFs 
que sejam remessas provenientes da Matriz, incide sim o diferencial de alíquotas; 
nas operações de comodato, as NF com identificação do remetente Suzano Papel e 
Celulose S/A, emitidas em favor da autuada, não correspondem aos termos do 
Contrato de Cessão de Vagões e Outras Avenças (Cláusula 1.2), e nem a realidade 
dos fatos escriturados no SPED-EFD, conforme livros de entrada e saída anexados 
aos autos. Assim, foi considerado pelo autor do procedimento como emitidos 
diretamente da Suzano para a Ferrovia Norte Sul S/A, com a cobrança do respectivo 
imposto devido, conforme explicitado na nota a fl. 16; comprovado está que o sujeito 
passivo descumpriu a legislação tributária ao deixar de recolher ICMS Diferencial de 
Alíquotas dos documentos fiscais elencados no levantamento; a defendente requer 
diligências conforme disposto nos quesitos 1, 2 e 3, mas não fundamentou ou trouxe 
provas ao processo que possam contradizer o levantamento elaborado pelo autor do 
procedimento; e, por isso, é legitima a exigência tributária; e julga pela sua 
procedência. 
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O Autuado foi intimado por Via Postal na data de 11/11/2016, fl. 288, e 
apresentou recurso tempestivamente às fls. 289 a 308, não concorda com a 
sentença de 1o instancia e alega que parte do ICMS exigido foi reconhecida como 
devida pela recorrente e providenciada sua quitação conforme comprovante em 
anexo ao presente recurso, e que seja considerado pela Autoridade Julgadora para 
fins de reformulação de lançamentos; que a Autoridade Julgadora incorreu no 
mesmo equívoco do Fisco, para fins da formalização da exigência, o qual levou em 
conta a data de emissão dos documentos fiscais, e não do respectivo registro 
contábil da entrada, como é de rigor, circunstância esta que torna o trabalho fiscal 
eivado de erro e, em rigor, a própria conclusão da decisão recorrida, nessa parcela; 
que as entradas provenientes de estabelecimentos pertencentes à própria 
Recorrente, situados em outros Estados da Federação, sequer configura fato 
imponível do ICMS a rigor da regra matriz prevista no artigo 155, II, da CR/88; que 
qualquer norma emitida pelo Estado de Tocantins será de hierarquia inferior ao 
Convênio ICMS 52/91 e as restrições/limitações do seu alcance serão, certamente, 
ilegais e passíveis de invalidação pelo Poder Judiciário; que a Recorrente celebrou 
contrato de cessão de vagões com a Suzano Papel e Celulose S/A, por intermédio 
do qual esta lhe cedeu, a título gratuito, o direito de fruição dos vagões locados junto 
a MRC Logística Ferroviária DZSS-FC-Ltda. Nesta hipótese não há transferência de 
propriedade, posto que o comodato nada mais é que "empréstimo gratuito de coisas 
não fungíveis", no termo do artigo 579 do Código Civil; não subsiste, pois, a 
circulação da mercadoria na acepção conferida pelo sobredito artigo 155, II, da 
Constituição Federal, até porque o bem deve ser devolvido ao comodante ao final do 
termo contratual, afastando de pronto a exigência fiscal, conforme acentuado no 
tópico anterior; que a multa aplicada não pode exceder o limite da razoabilidade, sob 
pena de violar, por conseguinte, o principio da capacidade contributiva; e ao final 
pede que seja julgada improcedente a autuação, ou ao menos reduzida à multa 
aplicada em patamares razoáveis e proporcionais. 

 
Em parecer as fls. 314 a 316 a Representação Fazendária entende que, 

dá análise aos autos, verifica-se que razões de inconformidade expostas pela 
recorrente, embora traga argumentos lógicos até aceitáveis, entendo-a, na maior 
parte, inadequada para ser oferecida à apreciação desse emérito colegiado 
administrativo, já que o controle difuso de constitucionalidade foge, e/ ou, extrapola 
as funções administrativas desse Contencioso Administrativo Tributário - CAT.; 
Assim sendo, deduz-se que a teoria da auto tutela constitui-se em mera discussão 
acadêmica de nenhuma aplicabilidade à presente demanda, haja vista que o 
lançamento objeto destes, foi elaborado em estrita observância à legislação estadual 
vigente, assim como não se observa atos discricionários por parte da autoridade 
autuante, ou da julgadora que analisou e julgou procedente o feito, frisa-se, somente 
atos vinculados; Assim sendo, considerando que a legislação estadual vigente, 
prevê a incidência tributária do ICMS, nas operações de entradas interestaduais, a 
qualquer título, de mercadorias ou bens, destinados ao uso e consumo, ou ativo 
imobilizado, conclui-se como inquestionável o presente lançamento, visto que este 
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fato constitui-se na causa motivadora do feito presente. No que tange a alegação de 
aquisição de mercadoria em comodato, constata-se acertada a decisão da julgadora 
de primeira instância, haja vista que as NFs que informam operações dessa 
natureza NF 3791/3800/3801/3802/3803/3805/3806 e 3844 (fls. 255 a 269) não 
correspondem ao termo do Contrato de Cessão de Vagões e Outras Avenças em 
anexo (fls. 06 a 14). Quanto à alegação da inocorrência de Diferencial de Alíquotas, 
em razão da vigência do Convênio ICMS 52/91, percebe-se também como 
inaceitável, haja vista que esse Convênio prevê a redução da base de cálculo, tanto 
na operação interestadual como na operação interna, permanecendo esta sempre 
inferior à primeira, logo subsiste sim o Diferencial de Alíquotas, independente do 
referido Convênio. Opina pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração, devendo ser 
considerado para fim de extinção parcial do crédito tributário reclamado nestes, o 
recolhimento já efetuado pela recorrente na importância de R$ 3.437,60 conforme 
comprovante em anexo nas fls. 310 e 312 destes, bem como se recomenda a 
exclusão dos créditos de R$ 31,07 e R$ 650,97. 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial, trata-se de cobrança de ICMS diferencial de alíquota durante o ano de 
2014. 

 
O autor do procedimento apresentou demonstrativo das notas fiscais que 

determinam a ocorrência do fato gerador do ICMS e cópia das notas. 
 
Na sentença da nobre julgadora de primeira instância aduz 

acertadamente que o sujeito passivo está devidamente identificado no auto de 
infração e que a presente demanda refere-se à cobrança de ICMS diferencial de 
alíquota caracterizada pela ocorrência do fato gerador conforme o art. 20, inciso XV, 
§ 3º inciso I e a infração no art. 44, inciso XI da Lei 1287/01 c/c art. 35 decreto 
2912/06 

 
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. 
.......................................  
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§ 3o São irrelevantes para caracterização do fato gerador: 
  
I – a natureza jurídica da operação ou prestação de serviço de 
que resulte qualquer das hipóteses previstas neste artigo; 
......................................................... 
 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 ...............................................  
XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo 
previstos na legislação tributária; 
......................................................... 
 
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). 
......................................................... 
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; 
........................................................ 

  
 

 Cabe relatar que está previsto na legislação tributária deste Estado, que 
remessas provenientes da matriz com operações beneficiadas por redução de base 
de calculo, incidem o imposto. 

 
É necessário analisar que parte dos documentos colecionados pelo autor 

do procedimento trata-se de operações de “remessa para locação”, comodato 
conforme documentos juntados ao processo. 
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O art. 4o, inciso XI  da Lei 1287/01 estabelece a não incidência do ICMS 
nestas operações: 

 
Art. 4

o
 O imposto não incide sobre:  

..................................................  
XI – saída interna de bem, em comodato. (Redação dada pela Lei 1.876 de 20.12.07). 
...................................................................... 

O instituto do comodato iniciando-se pelo que prescreve o Código Civil 
(Lei nº 10.406/2002): 

"Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não 
fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto." 
"Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, 
presumir-se-á o necessário para o uso concedido; não 
podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e 
urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da 
coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o 
que se determine pelo uso outorgado." 
"Art. 582 O comodatário é obrigado a conservar, como se sua 
própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de 
acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de 
responder por perdas e danos. O comodatário constituído em 
mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o 
aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante." 

 
O comodato nada mais é que o "empréstimo gratuito de coisas não 

fungíveis" (artigo 579 do Código Civil). Assim, não havendo transferência da 
propriedade ao terceiro, a empresa cedente continua sendo titular do bem e, sendo 
este utilizado em prol de suas atividades empresariais (ainda que pelo seu parceiro 
comercial). 

 
O art. 2º, incisos CXI e CXV e suas alíneas estabelecem que: 
 

Art. 2
o São isentos do ICMS: 

.......................................................  
CXI – o diferencial de alíquota relativo às aquisições interestaduais 
de trilho usado, classificado no código 7302.10.10 da 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM destinado ao ativo 
fixo ou imobilizado da Ferrovia Norte Sul no Estado do Tocantins; 
(Lei 1.693/2006). (Redação dada pelo Decreto 3.013/07 de 26.04.07). 
.........................................................  
CXV – o diferencial de alíquotas, incidente na aquisição 
interestadual, realizada por empresa concessionária ou 
subconcessionária de serviço de transporte ferroviário de cargas, 
de vagões para serem utilizados na prestação de serviço de 
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transporte ferroviário de cargas, classificados nos códigos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, a seguir indicados: 
(Convênio ICMS 66/08) (Redação dada pelo Decreto 3.442, de 30.07.08). 

  
a)  vagão tanque e semelhante, 8606.10.00; (Redação dada pelo 
Decreto 3.442, de 30.07.08). 

  
b)  vagão coberto e fechado, 8606.91.00; (Redação dada pelo Decreto 
3.442, de 30.07.08). 

  
c)  vagão aberto, com paredes fixas de altura superior a 60 cm, 
8606.92.00; (Redação dada pelo Decreto 3.442, de 30.07.08). 
  

d) vagão de descarga automática, 8606.30.00; (Redação dada pelo 
Decreto 4.581, de 27.06.12). 
  

e) vagão plataforma, 8606.99.00. (Redação dada pelo Decreto 4.581, de 
27.06.12). 
........................................................................... 

 
 
Diante do exposto, entende-se estarem presentes, no caso em questão, 

os requisitos exigidos para configurar o comodato. Assim, a operação está 
contemplada com a não incidência do imposto nos termos do art. 2o, incisos CXI e 
CXV , do RICMS – TO Decreto 2912/06. 

 
Nota-se claramente que o autor logrou êxito na demonstração e 

materialização de parte do crédito, diante do exposto, voto reformando a decisão de 
primeira instância, para julgar procedente em parte a reclamação tributária constante 
do auto de infração no 2016/000039 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 60.797,56 (sessenta mil, setecentos e noventa e 
sete reais e cinquenta e seis centavos), referente o campo 4.11, mais os acréscimos 
legais e extinto pelo pagamento o valor de R$ 1.535,04, conf orme documentos 
de fls. 310/312; e improcedente o valor de R$ 5.322.979,37 (cinco milhão trezentos 
e vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). 

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2016/000039 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 60.797,56 (sessenta mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta 
e seis centavos), referente o campo 4.11, mais os acréscimos legais, sendo que 
parte extinta pelo pagamento no valor de R$ 1.535,04, con forme documentos 
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de fls. 310/312; e improcedente o valor de R$ 5.322.979,37 (cinco milhões, 
trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete 
centavos). O Senhor João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo 
Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva leal e Osmar Defante. 
Presidiu a sessão de julgamento aos trinta dias do mês de junho de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos vinte e seis dias do mês de julho de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


