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ACÓRDÃO Nº: 221/2008
PROCESSO Nº : 2007/6860/500565          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7070
RECORRENTE: GURUMAQUINAS GURUPI MAQ AGRICOLAS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Diferencial de alíquota. É devido referente aquisição de produtos 
para uso e consumo do estabelecimento adquiridos de outra unidade da 
Federação. Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/001170 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$263,77 (duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete 
centavos) e R$424,62 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$26,00 (vinte e seis reais) e R$105,49 
(cento e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de abril de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, nos contextos 
seguintes:
Contexto 4: A importância de R$289,77 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta 
e sete  centavos), referente a diferencial de alíquota, por entradas oriundas de 
outra unidade da federação, destinado a uso e consumo próprio, relativo ao relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2003.
Contexto 5: A importância de R$530,11 (quinhentos e trinta reais e onze 
centavos), referente a diferencial de alíquota, por entradas oriundas de outra 
unidade da federação, destinado a uso e consumo próprio, relativo ao relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2003.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o auto de infração versa 
sobre diferencial de alíquota, por entradas de mercadorias oriundas de outra 
unidade da federação destinado ao uso próprio, relativo ao ano de 2003. Que o 
levantamento efetuado está contido de irregularidades que precisam serem 
corrigidas, pois está cobrando mais do que é devido pela empresa. A NF 195.137 
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de origem de São Paulo, está relacionada indevidamente, pois é mercadoria para 
revenda. A NF 188.983, de origem de Goiás, está relacionada em duplicidade. E a 
NF 182.960 de origem de São Paulo, está relacionada em duplicidade. Fala sobre 
o direito ao crédito nas operações anteriores. Requer nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, por não determinar de forma correta a infração cometida.       

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de imposto devido 
por diferencial de alíquota. Que a impugnante comprovou que as notas fiscais 
188983 e 182960, foram lançadas em duplicidades. E que a nota fiscal 195137 é 
material promocional, para consumo da empresa e não para revenda.  Face a isso 
julga procedente em parte para condenar ao pagamento de R$ 263,77, campo 4.11 
e R$ 424,62 para o campo 5.11. 

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde repete 
os argumentos da sua impugnação.   

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância, pela procedência em parte do auto de infração.

A recursante comprovou que as notas fiscais nº 188983 e 182960 foram 
lançadas em duplicidade, sendo que o valor correto da segunda é de R$ 1.508,00 e 
que a nota fiscal nº 195137 é de matéria promocional, para consumo e não para 
revenda. Abatendo essas duas notas fiscais iniciais, mantém-se o lançamento do 
crédito tributário no seu restante.

O direito ao crédito tributário para mercadorias para uso ou consumo do 
estabelecimento se dará somente a partir de 1º de janeiro de 2011, conforme 
legislação tributária em vigor.

Que o contribuinte refere-se ao procedimento como se fosse aproveitamento 
indevido de crédito e nem de falta de estorno de crédito, entretanto, trata-se de 
ICMS devido por diferencial de alíquota relativo a diferença entre as aquisições 
ocorridas de outras unidades da federação.

Entendo correto o procedimento efetuado pelo agente do fisco, e que é 
eficaz parcialmente a exigência do crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública, visto que as alegações da recursante não são suficientes para refutar o 
ilícito fiscal.

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
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2007/001170 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$263,77 (duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete 
centavos) e R$424,62 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$26,00 (vinte e seis reais) e R$105,49 
(cento e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


