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                                                                                        Contencioso Administrativo-Tributário 
 

  
ACORDÃO No:                                                                                                                    
PROCESSO No: 

 
085/2017 
2014/6830/500547 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.413 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001589 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

VALDOMIRO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR ME 
29.065.053-4 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INCLUIDO NOTA DE 
MERCADORIA COM O IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDO PELO 
REMETENTE. PROCEDENTE EM PARTE – É devido a cobrança do diferencial de 
alíquota nas aquisições de ativo e material de uso e consumo. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2014/001589, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento de ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS do ano 
de 2011. 

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

DANFES, Relatório de Arrecadação por Contribuinte, Notas Fiscais de Entrada, Livro 
de Registros de Entrada, nas fls. 05 a 51. 

 
O autuado foi intimado por Ciência Direta, datada de 15/07/2014 e 

apresentou impugnação tempestivamente com as seguintes alegações; Anulação do 
Auto pelo suposto equívoco de tributação; que entre as N.Fs. de entrada apontada 
pelo autor, houve a aquisição de 1 veículo com Substituição Tributária; Que outras 
13 N.F. de entrada não são para compor ativo fixo ou uso da empresa, mas para 
comercialização e varejo; Anexou cópias das N.F. nas fls. 55 a 68; e ao final pede 
seu cancelamento. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença proferida aduz que; a 

autuada na sua defesa alega que a N.F. 72386 (fls. 55) já teve o ICMS-ST 
destacado no documento, mas o caso refere-se a Diferencial de Alíquotas, por se 
tratar de mercadoria para integrar ativo fixo; as outras N.F. (fls. 56/68) são de 
aquisição de materiais de uso e não de revenda, e nos documentos fiscais 
relacionado estão incluídos mercadorias destinadas a uso e consumo que foram 
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separadas no levantamento da folha 4; comprovado está que o sujeito passivo 
descumpriu a legislação tributária ao deixar de recolher ICMS do Diferencial de 
Alíquotas e por isso é legitima a exigência tributária; e julga pela sua procedência. 

 
O Autuado foi intimado por Ciência Direta na data de 27/09/2016, fls. 73, 

e apresentou recurso tempestivamente às fls. 74 e 75, não concorda com a sentença 
de 1º instancia e chama atenção ao alegar que entre as N.F. de entradas apontadas 
houve a aquisição de 1 veículo com Substituto Tributário; Alega que outras 13 N.F. 
de entrada não são para compor ativo fixo ou uso da empresa, mas para 
comercialização e varejo. 

 
Em parecer as fls. 77/78 a Representação Fazendária entende que, dá 

análise aos autos, verifica-se que na N.F. 72386 (fl. 55) é mercadoria sob regime de 
substituição, e objeto de retenção na própria N.F., utilizando alíquota interna, e opina 
por ser INDEVIDA a cobrança sobre mercadoria com retenção na fonte; Quanto às 
outras N.F. (fls. 56/68) opina que é devido sim o diferencial de alíquota; 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial, trata-se de falta de cobrança de ICMS Diferencial de Alíquota de alguns 
documentos emitidos durante o ano de 2011. 

 
O autor do procedimento apresenta relação das notas de entrada e ao 

analisar constata-se que existe uma nota de aquisição de veiculo com destaque do 
ICMS substituição tributária que não deveria estar contida no levantamento do autor 
do procedimento. 

 
Deste modo, nota-se claramente que o autor se equivocou em parte ao 

constituir o 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 2014/001589 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 149,44 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos), mais os acréscimos legais e, absolver no valor R$ 2.194,56 (dois mil, 
cento e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), referente o campo 4.11. 

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
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provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2014/001589 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 149,44 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), 
mais os acréscimos legais e, absolver no valor R$ 2.194,56 (dois mil, cento e 
noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente o campo 4.11. O 
Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Edson 
José Ferraz, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, 
José Cândido de Moraes e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos 
doze dias do mês de maio 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 maio de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


