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ACÓRDÃO Nº: 076/2008
PROCESSO Nº: 2006/6010/500323
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6792
RECORRENTE: PURAÇUCAR IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: I – ICMS. Diferencial de Alíquota. Aquisição de máquina industrial 
destinada ao ativo fixo ou imobilizado. Empacotamento. Atividade compreendida 
como indústria. Auto de Infração Improcedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/001163 em 
relação ao valor de R$ 3.034,50 (três mil e trinta e quatro reais e cinqüenta). O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel 
Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: A empresa foi autuada porque deixou de recolher o ICMS na importância 
de R$ 3.034,50 (três mil e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos), referente a 
diferencial de alíquota, nos exercícios de 05.09.2002 e 05.09.2002, referente a 
compra, através de Leasing, de uma Empacotadora Automática Indumak, e que, 
posteriormente, foi integrado ao ativo fixo, conforme descrito no campo (contexto) 
4.1.

Intimada, com AR, em 05/06/2006, a Autuada apresentou impugnação 
tempestiva, em 26/06/2006 (fls. 07/09), aduzindo, em suma, que:

“(...) o auditor autuou a empresa em virtude de a mesma ter adquirido bem 
para uso interno e decorrente de suas atividades normais, pois uma das 
atividades principais do ora impugnante é o empacotamento de açúcar, conforme 
se vislumbra DAC anexado a presente”.

“Dessa forma, sobre o produto em questão não incide ICMS, de acordo 
com a legislação vigente em virtude se tratar de consumidor final do produto e 
não produto destinado à comercialização.”

Requer seja julgado improcedente o AI e a anulação do AI.
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Junta documentos, fls. 10/14.

Em primeiro grau o Auto de Infração fora julgado procedente o AI, por não 
conhecimento da impugnação, eis que o julgador de primeira instância entendeu 
que fora extemporânea.

Intimada da decisão, em 24.11.2006, apresentou, tempestivamente, 
Recurso, em 13.12.06 (fls. 21/23), reiterando as alegações apresentadas em 
Impugnação.

Em sua manifestação (fl. 25), a Representação Fazendária opina pela 
nulidade da decisão prolatada em 1ª instância, eis que a Impugnação fora 
tempestiva. 

Em sessão de 05/03/2007, o CAT decidiu, por unanimidade, acolher a 
preliminar argüida, e anular a sentença de primeira instância.

Nova sentença prolatada, fls. 32/33, fora julgado procedente o AI, posto 
que o julgador de primeira instância entendeu que a mercadoria fora adquirida em 
outra unidade da Federação, com o fim específico de ser integrado ao ativo 
permanente da autuada, sem o devido recolhimento do ICMS DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTA”..

Mais uma vez intimado da sentença de primeiro grau, em 29/06/2007, a 
Recorrente interpôs, tempestivamente, Recurso, reiterando suas alegações (fls. 
38/40).

À fl. 42, o Representante da Fazenda recomenda a reforma da sentença, e 
julgar Improcedente o Auto de Infração, em consideração ao art. 5º, inciso VIII, do 
decreto 462/97, prorrogado pelo Decreto 1.382/01, que isentou, até 30 de abril de 
2003, o diferencial de alíquota, relativo às aquisições interestaduais de bens 
destinados ao ativo fixo ou imobilizado, de estabelecimento industrial ou 
agropecuário.

É o relatório.

Merece razão a tese do Recorrente.

Isso, porque o Recorrente adquiriu a Empacotadora Indumak MOD DG-
500, C/ esteira, CLP, DATADOR, ELIM EXT. – EXAUSTOR DE PÓ, COM. DE AR 
DE 40 PÉS P/ 2 E 5 KG SÉRIE 82054-07/02, tendo-se incorporado ao seu Ativo 
Fixo, em 05.09.2002.
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A legislação aplicada ao caso, temporalmente, era o Decreto 462/97, art. 
5º, inciso VIII, que dispunha:

Art. 5º Ficam isentas do ICMS, até:
(...)
VIII – 31 de dezembro de 1997*, o diferencial de alíquota, relativo às 
aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo fixo ou imobilizado, 
de estabelecimento industrial ou agropecuário (Convênios ICMS 55/93, 
151/94 e 102/96;
* O Decreto 1.382/01 de 27.12.01 prorrogou o prazo até 30 de abril de 
2003 (Convênio ICMS 10/01).
(...)

Logo, quando da aquisição da referida máquina, era o contribuinte isento 
do recolhimento do diferencial de alíquota.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando improcedente o auto de infração nº 2006/001163, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário
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