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ACÓRDÃO Nº:430/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/500973
REEXAME NECESSÁRIO:2045
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA  DE GÁS S/A

EMENTA: Diferencial de Alíquota. É improcedente  o lançamento que exige 
diferencial de alíquota  do ICMS, relativo às aquisições interestaduais de bens 
destinados ao ativo fixo ou imobilizado, de estabelecimento industrial, nos termos 
do Artigo 5º, Inciso VIII, do Regulamento do ICMS (Decreto n.462/97). 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instancia, 
na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação nos valores de R$2.113,32 
(dois mil cento e treze reais e trinta e dois centavos) e R$2.443,16 (dois mil 
quatrocentos e quarenta e três centavos e dezesseis centavos), referente aos 
campos 5.11 e 6.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública . Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros  Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel  Spicker, Rubens Marcelo 
Sardinha e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de 
maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR : Fabíola Macedo de Brito 

VOTO: A empresa acima mencionada  foi autuada em três contextos, por deixar 
de recolher o ICMS (Diferencial de Alíquota), relativo as aquisições interestaduais  
de mercadorias para integrar o ativo imobilizado  ou para consumo final  do 
estabelecimento, no valor total  de R$5.428,59 (cinco mil quatrocentos e vinte e 
oito reais e cinqüenta e nove centavos), referente aos períodos de 2003,2004 e 
2005.

A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando que a 
mercadoria adquirida está amparada pelo regime de substituição  tributária, na 
qual o estabelecimento industrial é responsável  pela retenção e recolhimento do 
ICMS  devido na entrada  dos produtos para uso e consumo do destinatário, 
estando o ICMS – Diferencial de Alíquota  exigido devidamente recolhido aos 
cofres públicos  do Estado do Tocantins, pelo responsável tributário, de acordo 
com a determinação legal .

Afirma que no ano de 2003, o cálculo procedido pela autuante está 
equivocado, haja visto ter sido  aplicado o percentual de diferencial de alíquota 
errado para a operação  interestadual , respaldadas pelas notas fiscais  n. 
295,160 e 296,735. Tais operações não são alcançadas  pelo regime de 
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substituição tributária , sendo que de fato em relação às mesmas, não houve 
recolhimento de diferencial de alíquota. Que são operações procedentes do 
Estado de Goiás sendo que alíquota  é de 12% e o ICMS diferencial de alíquota 
deve ser calculado  no percentual de 5% e não 10% como foi calculado , 
considerando que na operação interestadual teria sido pago  ICMS à alíquota  de 
7%. Requereu assim a retificação em relação ao ano de 2003 e a improcedência 
das exigências relativas aos anos de 2004 e 2005.

Em análise a Julgadora de Primeira Instância, sentenciou conhecer a 
impugnação e dar parcial provimento, julgou procedente em parte  o auto de 
infração de n. 2007/003708, para condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário  nos valores de R$380,91 (trezentos e oitenta reais e noventa e 
um centavos), no exercício de 2003, campo 4.11; e R$110,29 (cento e dez reais e 
vinte e nove centavos), no exercício de 2005, campo 6.11, aplicando as 
penalidades descritas nos campos 4.15 e 6.15, acrescidos de atualizações 
monetária e juros de mora previstos nos artigos 130 e 131 da Lei n. 1287/01 e  
improcedente o valor de R$380,91 (trezentos e oitenta reais e noventa e um 
centavos), relativo a parte absolvida do valor constante  do campo 4.11 e 
R$2.113,32 (dois mil cento e treze reais e trinta e dois centavos), relativo ao 
campo 5.11; e R$2.443,16 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e 
dezesseis centavos), relativo a parte absolvida do valor constante no campo 6.11, 
imputações que lhe faz a peça vestibular.

Consta nos autos despacho Nº 220/2008, dando prosseguimento ao feito 
tão somente em relação ao valores de R$2.113,32 e R$2.443,16, relativos aos 
contextos 5 e 6.

Os autos foram encaminhados ao COCRE e após análise mais acirrada do 
auto de infração concluiu que a nobre Julgadora sentenciou de forma correta.

De todo exposto, voto, confirmar a sentença de primeira instância e julgar 
improcedente os contextos 5.11 e 6.11, que foram encaminhados a reexame 
necessário, absolvendo o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


