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ACÓRDÃO Nº. : 37/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6490/500196
REEXAME NECESSÁRIO : 2.762
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ELMICE CARNEIRO MARINHO
INSC. ESTADUAL : 29.005.162-2

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Produtos Destinados ao Ativo Fixo e 
Comercialização - Não há que prevalecer a exigência fiscal, quando o imposto 
relativo às mercadorias destinadas ao ativo imobilizado encontra-se pago e parte da 
mercadoria destina-se a comercialização.

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 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 558,22 
(quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), referente ao campo 
5.11. 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 08 dias do mês de março 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 no 
valor total de R$ 1.735,43 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três 
centavos), referente mercadorias advindas de outras unidades da federação e 
destinadas ao uso e consumo, conforme consta do levantamento diferencial de 
alíquota, relativo aos exercícios de 2004 a 2008, lançados nos contextos 4 a 8 
respectivamente.

A autuada foi intimada, não comparecendo ao processo, sendo lavrado termo 
de revelia.

Em despacho de folhas 15, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para saneamento.

O Substituto do autuante faz juntada de documentos de folhas 17/44 e lavra 
termo de aditamento de folhas 45.
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Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva, alegando, em síntese, que foi recolhido o diferencial de 
alíquota, faz juntadas de notas fiscais, documentos de arrecadação de receitas 
estaduais, livro de registro de inventário e apuração do ICMS.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 54,93 parte 
do campo 4.11; R$ 6,03 parte do campo 5.11; R$ 119,77, parte do campo 7.11 e no 
valor de R$ 207,50, parte do campo 8.11 do auto de infração, todos os valores 
deverão ser acrescido das cominações legais. E absolveu o sujeito passivo do 
pagamento dos valores de R$ 254,51, parte do campo 4.11; R$ 558,22, parte do 
campo 5.11; R$ 321,38 campo 6.11; R$ 180,88, parte do campo 7.11 e no valor de 
R$ 32,31, parte do campo 8.11 do auto de infração.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 128, a chefe do CAT emite despacho dando 
prosseguimento do feito tão somente a parte julgada inexigível referente ao contexto 
5.1, uma vez que com a incidência dos encargos legais e atualização monetária 
supera o valor de alçada.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS diferencial de 
alíquota.

Conforme se verifica nos autos em relação ao contexto 5, parte das notas 
fiscais, que deram origem a presente exigência, estão devidamente lançadas no 
campo outros débitos, do livro de registro de apuração de ICMS e as demais notas 
fiscais referem-se a produtos para revenda, portanto, incabível a cobrança do 
diferencial de alíquota.

Desta forma, entendo correta a decisão de primeira instância que absolveu o 
sujeito passivo.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente e absolveu o sujeito passivo 
do valor de R$ 558,22 (quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), 
referente ao campo 5.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


