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ACÓRDÃO Nº : 381/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502353
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.885
RECORRENTE : WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.047.789-1

EMENTA: ICMS. Omissão de Pagamento de Diferencial de Alíquotas. Aquisições 
de Mercadorias para Comercialização. Posterior Integração ao Ativo Fixo - Não é 
devida a exigência de diferencial de alíquota quando comprovado o cumprimento 
da obrigação principal e acessória, prevista na legislação para integração das 
mercadorias ao ativo imobilizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2009/001355 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 246.689,20 
(duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte 
centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 28 dias do 
mês de outubro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel 

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente de ICMS pela falta de 
recolhimento do diferencial de alíquota, em fevereiro de 2006, no valor de R$ 
246.689,20 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 
vinte centavos),  referente a falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, 

        A autuada foi intimada por via postal comparecendo ao processo, 
tempestivamente.

Os autos foram devolvidos ao autuante (fls.67)  que se manifestou às fls. 
69/70, fez juntada do levantamento do diferencial de alíquota (fls. 71) e lavrou 
termo de aditamento às fls. 72, retificando a infração tipificada no campo 4.13 do 
auto. 
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O contribuinte foi intimado do termo aditivo, por via postal, comparecendo 
ao processo, ratificando a impugnação anteriormente apresentada.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/001355, procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 246.689,20, campo 4.1, acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito,
alega que adquiriu equipamentos, móveis de uso hospitalar,  inicialmente para ser 
revendidos para seus clientes no Estado, apropriando-se dos créditos pela 
alíquota de 7%; após, acabou dando destino diverso aos equipamentos, 
incorporando-os ao ativo fixo. E que emitiu para si própria a nota fiscal de saída nº 
004872, tributada pela alíquota de 17%, devidamente escriturada no livro de 
registro de saídas; que esta nota fiscal foi emitida para estornar  os créditos de 
ICMS antes aproveitados e para recolher o diferencial de alíquota do imposto de 
10%.

A REFAZ recomendou  a manutenção da sentença prolatada em primeira 
instância e pela procedência ao auto de infração .

Analisando o mérito do processo constata-se que o que ocorreu foi que o 
contribuinte adquiriu mercadorias para comercialização e posteriormente as 
integrou ao seu ativo fixo e conforme Inciso I do § 1º do art. 3º do Decreto 462/97 -
RICMS, a integração dessas mercadorias ao ativo equipara-se a saída, bem 
como, ocorre o fato gerador do ICMS, senão vejamos:

Art. 3º Ocorre o fato gerador do ICMS no momento:

§ 1º Para os efeitos deste regulamento, equipara-se à 
saída:

I - o consumo ou a integração ao ativo fixo, de 
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou 
adquirida para industrialização ou comercialização;
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No presente caso, o contribuinte emitiu NF de saída da própria empresa 
para a própria empresa, fls. 55, que comprova que a mesma imobilizou os bens 
(78 un. de ventiladores), conforme estabelece o parágrafo único do art. 9º do 
RICMS:

Art. 9º Nas hipóteses dos incisos XIII e XIV do art.
3º deste regulamento, a base de cálculo é o valor 
da operação ou prestação sobre o qual foi cobrado 
o imposto na Unidade da Federação de origem, e a 
importância a recolher será o valor correspondente 
à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual.

Parágrafo único Quando a mercadoria entrar no 
estabelecimento para fins de industrialização ou 
comercialização, sendo, após, destinada a consumo 
ou ativo fixo do estabelecimento, acrescentar-se-á, 
na base de cálculo, o valor do IPI cobrado na 
operação de que decorreu a entrada.

Se observarmos a NF emitida às fls. 55, verificamos que a base de cálculo 
utilizada pelo contribuinte foi superior ao valor da operação de entrada, mais o 
valor do IPI, e que sobre esse valor, foi aplicada a redução da base de cálculo em 
29,41% e sobre a base de cálculo reduzida aplicou a alíquota de 17%.

Conforme estabelece o § 4º do art. 26 do RICMS, nesta hipótese aplica-se 
também o valor equivalente a diferença entre a alíquota interna deste Estado e a 
alíquota constante na NF de aquisição:

Art. 26 As alíquotas do imposto são:

IV - equivalentes à diferença entre a alíquota interna 
utilizada neste Estado e a alíquota interestadual 
aplicada no Estado de origem, relativamente:

a) à entrada, no estabelecimento de contribuinte do 
imposto, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado, destinados a uso, consumo final ou a 
integração do ativo fixo;
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§ 4º O disposto no inciso IV, alínea "a" deste artigo, 
aplica-se, também, quando a mercadoria for 
adquirida para comercialização ou industrialização e 
posteriormente destinada a uso, consumo final ou à 
integração ao ativo fixo.

Desta forma o contribuinte paga efetivamente a diferença de alíquota.

Neste caso, o correto seria o contribuinte ter destacado o ICMS com 
alíquota de 17%, que resultaria no débito de 10% e, no entanto, pela NF de saída 
foi debitado ICMS com a carga tributária de 12%. 

Esta operação é uma operação interna, entendo que não vai haver 
exigência de diferencial de alíquota pela entrada interestadual das mercadorias, 
mas sim a diferença pelas saídas para integração ao ativo.

Entendo que neste caso, o contribuinte já debitou uma carga tributária de 
12%, resultando uma diferença de ICMS, superior ao diferencial devido se estas 
mercadorias tivessem entrado no estabelecimento diretamente para integrar o 
ativo.

Ante o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2009/001355 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$ 246.689,20 (duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais 
e vinte centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
26 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


