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ACÓRDÃO No   153/2017 
PROCESSO No:    2014/6040/502809 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2014/001848 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:   8.438 
RECORRENTE:   DISTRIBUIDORA DE DOCES PALMAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:   29.051.267-0 
RECORRIDA:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PROCEDÊNCIA EM PARTE - É 
procedente em parte a reclamação tributária referente a diferença de alíquota, 
interestaduais e interna, nas aquisições de bens de uso e consumo e ativo 
imobilizado. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à falta de recolhimento do ICMS 
Diferencial de Alíquotas. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos do diferencial de alíquotas e 

documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls.06/48). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 51), 

apresentando impugnação tempestiva, com as seguintes alegações (fls.52/57): 
 

Que no levantamento do exercício de 2013 as notas fiscais nº 42367 e 
187368 são respectivamente, de comodato e remessa de material 
promocional e não incidem imposto; que a nota fiscal nº 24252252, o 
diferencial foi pago em 09.01.2014, conforme comprovante em anexo; 
que os demais impostos foram devidamente lançados e recolhidos. 

 
Fez juntada de procuração, GIAM's, Balanço Patrimonial, 
levantamentos, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e 
documento de arrecadação de receitas estaduais (fls.58/85). 

 
Não há preliminares, a presente demanda refere-se à falta de 

recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquotas. 
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As pretensões fiscais encontram respaldo nas legislações tributárias 
tipificadas no auto de infração, assim como as penalidades propostas estão de 
acordo com os ilícitos fiscais descritos. 

 
O fato de terem sido informadas nas Guias de Informações e Apurações 

Mensais também não prova que houve o recolhimento do imposto devido nas 
aquisições de mercadorias de outras Unidades da Federação para integrarem o 
ativo fixo ou para material de consumo. 

 
A julgadora de primeira instância, conhece da impugnação apresentada 

concede-lhe provimento parcial, julgando procedente em parte o auto de infração nº 
2014/001848, conforme valores indicados nas (fls.02/04). 

 
O sujeito passivo em seu recurso pede que, seja acolhida as preliminares 

para que possa ser julgado nulo o auto de infração, não sendo este o caso, por 
todas as razões expostas seja julgado improcedente, absolvendo da imputação.  

 
A Representação Fazendária, se manifesta pela reforma parcial, da 

decisão de primeira instância, condenando o sujeito passivo aos valores lançados, 
mais as cominações legais. 

 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente lide refere-se a ICMS Diferencial de Alíquota, referente a 
aquisição de mercadorias destinadas a consumo originária de outras unidades da 
federação. 

 
O sujeito passivo em sua impugnação alega que em alguns casos não há 

incidência de ICMS, pois se trata de remessa de material promocional e de 
comodato.   

 
Alega ainda, que, quando as empresas fornecedoras enviam um material 

promocional, estas empresas fazem a emissão de notas fiscais para controle, porém 
não há aquisição ou circulação de mercadorias, apenas um tipo de doação gratuita 
ou até mesmo um comodato. 

 
As infrações lançadas nos campos 4.1 a 11.1, estão tipificadas pelo não 

recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota.  Em uma análise integral dos autos, 
verifica-se que realmente não houve o recolhimento de parte das notas fiscais 
discriminadas no levantamento. 
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O contribuinte preliminarmente requer que acolha as prejudiciais de 
mérito da ausência de fundamentação, impossibilidade de ampla defesa, 
cerceamento ao direito de defesa, e da ausência de mandado de procedimento fiscal 
ou ordem de serviço. 

O Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
assim decidiu: 

 
ACÓRDÃO Nº.: 051/2015 - EMENTA: ICMS. DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTAS. BENS DE USO E CONSUMO E DESTINADOS AO 
ATIVO IMOBILIZADO. PROCEDÊNCIA ¿ São procedentes os 
lançamentos que exigem de contribuinte do ICMS a diferença entre a 
alíquota interestadual e a interna sobre aquisições de bens de uso e 
consumo e os que se integram no ativo imobilizado. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento 

parcial e julgo procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de 
infração no 2014/001848, e condenar o sujeito passivo ao pagamento nos valores de 
R$ 14.211,76 (quatorze mil, duzentos e onze reais e setenta e seis centavos), 
referente ao campo 4.11; R$ 101,48 (cento e um reais e quarenta e oito centavos), 
ao campo 5.11; R$ 2.584,95 (dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa 
e cinco centavos), ao campo 6.11; R$ 57,52 (cinquenta e sete reais e cinquenta e 
dois centavos), ao campo 7.11; R$ 5.795,55 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco 
reais e cinquenta e cinco centavos), ao campo 8.11; R$ 102,68 (cento e dois reais e 
sessenta e oito centavos), parte do campo 9.11; R$ 69,31 (sessenta e nove reais e 
trinta e um centavos), ao campo 10.11; R$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e 
cinco centavos), ao campo 11.11; e absolver o valor de R$ 1.080,40 (mil, oitenta 
reais e quarenta centavos), parte do campo 9.11. 

 
 
DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento a defesa, 
arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e dar-lhe provimento parcial para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto 
de infração no 2014/001848 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 14.211,76 (quatorze mil, duzentos e onze reais e 
setenta e seis centavos), referente ao campo 4.11; R$ 101,48 (cento e um reais e 
quarenta e oito centavos), ao campo 5.11; R$ 2.584,95 (dois mil, quinhentos e 
oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), ao campo 6.11; R$ 57,52 
(cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), ao campo 7.11; R$ 5.795,55 
(cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ao 
campo 8.11; R$ 102,68 (cento e dois reais e sessenta e oito centavos), referente 
parte do campo 9.11; R$ 69,31 (sessenta e nove reais e trinta e um centavos), ao 
campo 10.11; R$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos), ao campo 
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11.11; e absolver o valor de R$ 1.080,40 (mil, oitenta reais e quarenta centavos), 
referente parte do campo 9.11. O representante fazendário João Alberto Barbosa 
Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares 
Pedreira do Vale, José Cândido de Moraes, Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz 
Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e um 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 três dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante 
Conselheiro Relator 

 


