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ACÓRDÃO Nº: 186/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503892
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.082
RECORRENTE: ROSALINO DA SILVA COSTA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA : ICMS. I – É improcedente o lançamento que exige o estorno do crédito 
integral pelas entradas internas, quando as saídas subseqüentes forem 
beneficiadas com redução de base de cálculo, sendo que as entradas já estão 
reduzidas em 29,41%. II – ICMS substituição tributária é devido em operações 
com vinhos, sidras e bebidas quentes, classificadas nas posições 2204, 2205, 
2208 e subposição 2206.00.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM/SH, 
relacionados no item 32 do Anexo XXI, do RICMS, existente no estoque do 
estabelecimento no dia 31 de dezembro de 2006. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/004825 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.680,74 (um mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e quatro 
centavos), referente o campo 5.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 1.879,88 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito 
centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 31 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor  total de R$ 3.560,92  (Três mil quinhentos 
e sessenta reais e noventa e dois centavos), sendo o campo 4.1, pela falta de 
recolhimento do ICMS proveniente de estorno a menor do crédito (entradas) do 
benefício fiscal optativo da redução da base de cálculo em 29.41% (nas saídas), 
reduzindo e estornando o crédito do ICMS na mesma proporção referente ao 
período de 01.01.2007 a 30.06.2007, e o campo 5.1 pela falta de recolhimento do 
ICMS proveniente do estoque de mercadorias existentes em 31.12.2006, em 
operação subseqüente no regime tributário de substituição tributária.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
intempestiva.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário constante na inicial. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho,  não argüiu  preliminar e no 
mérito a Recorrente cita apenas o valor cobrado no campo 4.1,  alegando que não 
foi observado o livro de entradas, quando da lavratura do auto, cujas notas fiscais 
do Estado, tinham sido lançadas com valor da base de cálculo reduzidas – código 
1102, assim, o cálculo do ICMS foi realizado sobre o total da base de cálculo, 
quando deveria fazê-lo tomando por base o código 2102 – mercadorias fora do 
Estado.

A REFAZ recomendou a  reforma da  sentença de primeira instância e a 
procedência parcial do auto de infração, por verificar que no levantamento, fls. 04 
e no demonstrativo fls.06, o valor total dos créditos de R$ 28.011,74, refere-se às 
entradas internas e interestaduais, onde o cálculo para o estorno de 29,41%, foi 
realizado sobre os dois valores (demonstrativo fl.s 06), quando deveria ter sido 
calculado apenas sobre as entradas interestaduais, visto que sobre as entradas 
internas as notas fiscais já possuem a redução da base de cálculo, dessa forma, 
entende que o valor reclamado sobre estorno de crédito de entradas internas não 
deve prevalecer. 

Ao analisar os autos, quanto ao contexto 4.1, o motivo da autuação fiscal 
foi o fato da recorrente ter aproveitado indevidamente crédito, proveniente de 
estorno  a menor de crédito das entradas  internas e interestaduais, entretanto, 
após analisar os autos, entendo que o procedimento adotado pela empresa 
quanto ao  estorno dos créditos das entradas interestaduais na mesma proporção 
da redução das saídas está correto e não  sendo válido a exigência tributária  do 
autuante quando exige o estorno dos créditos das entradas internas, por  já ter 
ocorrido  a redução de 29,41%, conforme pode se observar no demonstrativo de 
fls. 05, e quanto ao contexto 5.1, que deixou de recolher o ICMS proveniente do 
estoque de mercadorias existentes em 31.12.2006, em operação subseqüente no 
regime de substituição tributária. O objeto do presente contencioso, é típico de 
responsabilidade de subsitução tributária atrbuída pela lei, onde a mercadoria é 
devido o ICMS-ST, pelo estoque existente conforme determina Art. 57, § 11, 
incisos I, II e III, § 12 do RICMS, Decreto 2.912/2006, senão vejamos:

Art. 57. O estabelecimento industrial, importador, 
arrematante de mercadorias importadas e apreendidas ou 
engarrafador de água, é responsável na qualidade de 
contribuinte substituto, pela retenção e recolhimento do 
imposto devido relativo às saídas subsequentes, com os 
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produtos a seguir indicados e relacionados no Anexo XXI 
deste Regulamento, com contribuintes situados neste 
Estado: (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08).
§ 11. O estabelecimento que realiza operações com 
vinhos, sidras e bebidas quentes
classificados nas posições 2204, 2205, 2208 e subposição 
2206.00.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul –
NCM/SH, relacionados no item 32 do Anexo XXI, exceto 
aguardente, classificada na posição 2208.40.00 NCM/SH, 
deve adotar os seguintes procedimentos:
118/406Regulamento do ICMS Decreto nº 2.912/06 
Atualizado até o Decreto nº 3.251/2007
I – relacionar discriminadamente no Livro de Registro de 
Inventário, o estoque de
mercadorias existente no estabelecimento no dia 31 de 
dezembro de 2006, apurando o seu valor pelo custo médio 
ponderado;
II – adicionar ao valor apurado nos termos do inciso I, o 
Valor Adicionado
correspondente a 29,04%, aplicando-se a alíquota interna 
de 25%, aos referidos produtos;
III – recolher o imposto apurado por substituição tributária, 
em até 6 parcelas
mensais, iguais e consecutivas, de valor não inferior a R$ 
200,00, observado o § 12 deste artigo.
§ 12. As parcelas a que se refere o inciso III do § 11, 
vencem no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira 
parcela ou parcela única será paga em 15 de fevereiro de 
2007.

Face ao exposto, e por tudo que dos autos consta, entendo que a exigência 
do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública deve prevalecer em parte 
neste contencioso. Diante dessa constatação, voto pela reforma da decisão 
prolatada em primeira instância, considerando o auto de infração nº 2007/004825 
no valor de 1.879,88 (hum mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito 
centavos) campo 4.11 improcedente  e condenar no valor de R$ 1.680,74 (hum 
mil seiscentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) do campo 5.11, mais 
acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
22 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


