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ACÓRDÃO Nº : 126/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/501175
REEXAME NECESSÁRIO : 2.859
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : COMERCIAL ELDORADO LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.088.414-4

EMENTA: ICMS Diferencial de Alíquota. Mercadorias Destinadas ao Consumo e 
Composição do Ativo Fixo. Valor Efetivamente Recolhido – Improcede a exigência 
tributária quando a mesma já se encontrava devidamente recolhida. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº. 2009/000688 e absolver o 
sujeito passivo do valor de R$ 480,24 (quatrocentos e oitenta reais e vinte e quatro 
centavos), relativo parte do campo 4.11. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
20 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota de 
mercadorias advindas de outras unidades da federação e destinadas ao consumo ou 
ativo fixo no valor total de R$ 1.854,98 (um mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais 
e noventa e oito centavos), relativo aos exercícios de 2005 a 2007, lançado nos 
contextos 4 a 6, respectivamente.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando que no exercício de 2005 as notas fiscais de números 5006416 e 466573 
são de bonificação e as notas 950495 e 950494 são de bens do ativo imobilizado e 
foi recolhido o diferencial de alíquota juntamente com o ICMS normal, e que as notas 
fiscais números 439739, 439740, 439741 e 439736 se referem a mercadorias para 
comercialização; que no exercício de 2006, as notas fiscais 337614, 43724 e 43555 
referem-se a bens do ativo imobilizado e foi recolhido o ICMS diferencial de alíquota 
juntamente com o ICMS Normal e as notas fiscais 211704, 2579, 327440, 465739 e 
843664 são mercadorias para revenda; que no exercício de 2007 a nota fiscal 
539492 refere-se a bonificação e as notas fiscais 727090, 667825 e 45218 referem-
se a mercadorias para revenda.
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Às folhas 17, a julgadora de primeira instância emite despacho retornando os 
autos à origem para saneamento.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 233,71, parte do campo 4.11; R$ 451,33, parte do campo 5.11 e no 
valor de R$ 589,95, campo 6.11 e absolvendo os valores de R$ 480,24, parte do 
campo 4.11 e R$99,75, parte do campo 5.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Analisado e discutido o presente processo, em relação ao valor de R$ 480,24, 
parte do campo 4.11, que se encontra sob análise no momento, entendo que razão 
assiste ao contribuinte, pois conforme resta comprovado nos autos o referido valor 
encontra-se recolhido com data anterior à ação fiscal, fato este percebido pela 
julgadora de primeira instância que exclui o mesmo da exigência. 

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração de nº. 
2009/000688 para absolver o sujeito passivo do valor de R$ 480,24 (quatrocentos e 
oitenta reais e vinte e quatro centavos), relativo parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


