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ACÓRDÃO No 

 
053/2017 

PROCESSO No: 2010/6200/500062 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002128 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.358 
RECORRRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

MATHIAS ALEXEY WOELZ 
29.376.955-9 

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. PROCEDENTE EM PARTE – 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, 
conforme estabelecido na Cláusula segunda do Convênio no 52/91. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário por meio do auto 
de infração no2010/6200/500062, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado 
na peça inicial, referente às exigências de ICMS diferencial de Alíquota quando de 
aquisição de bens para integrar o ativo permanente, consumo ou uso do 
estabelecimento, no valor contábil de R$ 64.000,00. 

 
Foi juntado aos autos o Levantamento Diferencial de Alíquota, Livro de 

Registro de Entradas e Nota Fiscal Relativa ao Fato. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta e para 

no prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito apresentando impugnação e documentos de fls. 09 á 12, com 
as seguintes alegações: 

 
Que não deverá recolher nenhum Diferencial de alíquota, pois o mesmo 

não aproveitou do ICMS normal, pago anteriormente. Alega ainda, que conforme o 
Convênio ICMS 52/91, em sua cláusula 2º combinada com a cláusula 5º, estabelece 
que a base de cálculo para máquinas e implementos agrícolas, a base de cálculo 
deverá ser reduzida até que chegue a 7%. 
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 O julgador de primeira instância por meio de despacho remeteu o 

processo ao autor do lançamento para se manifestar quanto às alegações do sujeito 
passivo e se necessário aditar o auto de infração. 

 
O substituto do autor do lançamento manifesta, afirmando que da analise 

da impugnação procedida pelo autuado, constata-se que em relação ao 
aproveitamento de crédito consubstanciado no Art. 35, Inciso I e II do Decreto 
2912/2006 e Art. 18, Inciso IX, alínea “a”, item 1 á 8 e Inciso XXX, não deve 
prosperar porque para tanto o contribuinte deveria possuir o Livro de Controle de 
Créditos do ICMS do Ativo Permanente-CIAP, e proceder conforme a legislação 
determina. 

 
O Autor do procedimento exara Termo de Aditamento, alterando a base 

de cálculo e o valor originário, conforme o que está estabelecido no Convênio 
052/91. 
 

Em nova impugnação referente ao Termo de Aditamento o autuado, 
contesta a base de cálculo usada e o valor exarado em Termo, alegando que o 
correto dentro da legislação a base de cálculo deveria ser reduzida em 75,89%, no 
valor de R$ 15.430,40, sendo que o montante a recolher não ultrapassaria o valor de 
R$ 1.543,04. 

 
Novamente se manifesta o substituto do autor do procedimento, que em 

suas considerações, ratifica o valor do lançamento já exposto em Termo de 
Aditamento lavrado em fls. 25. 

 
O julgador de Primeira Instância, em sentença prolatada às fls. 47-49, 

resolve julgar procedente o auto de infração em epígrafe, conforme Termo de 
Aditamento. 

 
Notificado o sujeito passivo da sentença singular, apresenta recurso 

voluntário, onde solicita que seja observado a correta aplicação do Convênio ICMS 
52/92, tendo em vista que alí está descrito que a carga tributária nas operações 
internas é de 5.6% e nas operações interestaduais é 4.1%, portanto o percentual do 
diferencial de alíquota é o resultante destes que corresponde a 1.5%. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações, 

se manifesta pela procedência parcial do feito, reformando assim a decisão singular. 
 
É o relatório. 
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VOTO 
 
 

A presente lide se refere às exigências de cobrança de ICMS, referente 
às exigências de ICMS diferencial de Alíquota quando de aquisição de bens para  

 
integrar o ativo permanente, consumo ou uso do estabelecimento, no valor contábil 
de R$ 64.000,00. 

 
A pretensão fiscal do campo 4.1 está amparada no art. 44, inciso XI da 

Lei 1287/01 e a penalidade sugerida no campo 4.15 é a prevista no art. 48, inciso III, 
Alínea “e” da Lei no1.287/01, a seguir descrito: 

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

 
Art. 48. A multa prevista no inciso I do art. anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
 
(...) 
 
III – 100% quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 
(...) 
 
e) falta de recolhimento do diferencial de alíquota. 

 
Em Termo de Aditamento, o autor concorda com as alegações do 

impugnante, e acata que a entrada de máquinas e implementos agrícolas tem a 
base de cálculo do ICMS ficando reduzida, de forma que a carga tributária seja 
equivalente aos percentuais de 4,1%, quando advindas dos estados das regiões sul 
e sudeste, inclusive Espírito Santo, com destinos aos Estados da região norte, no 
caso especifico o Estado do Tocantins; em termo de aditamento o campo 4.8 é 
alterado para o valor de R$ 26.240,00 e o valor originário de R$ 2.624,00. Observa-
se, porém, uma interpretação equivocada do Norma, pois trata-se de mercadoria 
elencada no anexo II e as alíquotas estão descritas nos incisos I e II da Cláusula 
segunda do Convênio 52/91, a seguir: 
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Cláusula Segunda. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas 
operações com máquinas e equipamentos 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 da Região Sul e Sudeste, 
exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados da Região Norte, 
Nordeste e Centro Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% 
(quatro inteiro e um décimo por cento). 
(...) 
 
II – nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, 
não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco 
inteiros e sessenta centésimos por cento). 

 
Na ocorrência do fato gerador, que fez nascer a obrigatoriedade do 

recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, objeto da presente demanda, a 
vigência do Convênio 52/91 determinava uma carga tributária (alíquota) de 4,1%, 
para operações interestaduais, bem como uma carga tributária para operações 
internas (alíquota) de 5,6%. 

 
Portanto, conclui-se que o crédito tributário relativo ao Diferencial de 

Alíquota decorrente da operação descrita na nota fiscal no 24.158, cujo código NCM 
84.33.90.90 está elencado no Anexo II do referido Convênio, reclamado para o 
erário estadual, será a diferença entre 5,6% e 4,1%, que numa simples operação 
matemática, resulta na aplicação da carga tributária (alíquota) de 1,5% sobre o valor 
da referida nota fiscal. 

 
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE em parte o auto de infração de nº 

2010/002128 alterado por Termo de Aditamento, acatando parcialmente a decisão 
singular, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito no valor de R$ 
960,00(novecentos e sessenta reais) acrescido das cominações legais  e 
absolvendo do pagamento do   valor de R$ 1.664,00 (mil e seiscentos e sessenta e 
quatro reais). 

 
 

DECISÃO 
 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração no2010/002128 e condenar o sujeito passivo 
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ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta 
reais), referente parte do campo 4.11, mais os acréscimos legais; e absolver do valor 
de R$ 1.664,00 (mil e seiscentos e sessenta e quatro reais), referente parte do 
campo 4.11. O Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Regina Alves Pinto, 
Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Osmar Defante. Presidiu a sessão de 
julgamento aos treze dias do mês de fevereiro de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 
 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas-

TO, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


