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ACÓRDÃO Nº: 243/2008
PROCESSO Nº: 2007/6670/500038
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6973
RECORRENTE: D. J. LOPES & CIA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Falta de comprovação de que a 
mercadoria esteja sujeita ao regime da substituição tributária. Nulo o lançamento.

DECISÃO: por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instancia, julgar nulo o 
auto de infração n° 2007/000291 e extinto o processo sem julgamento de mérito. 
Voto divergente da Conselheira Relatora que votou pela procedência do auto. O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e com voto vencedor Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contexto 4.1 – Deixou de recolher o 
ICMS na importância de R$. 1.054,58 (um mil cinqüenta e quatro reais e 
cinqüenta e oito centavos), correspondente ao valor comercial de R$. 10.749,69 
(dez mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributária sobre 
mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais nºs: 722912 e 722913, 
constantes do levantamento substituição tributária relativo ao período de 
29/09/2006, anexo. BC: 10.749,69 X 17% = 1.827,45 – CRED. do ICMS 772,86 = 
1.054,58.

Intimada via postal a autuada apresentou impugnação tempestiva 
requerendo a revisão do auto, pois se tiver que recolher o valor do ICMS tomando 
como base a margem de lucro estabelecida no Anexo XXI, torna inviável trabalhar 
com esse tipo de mercadoria, visto que o valor da base de cálculo para a 
aplicação do imposto é superior ao preço comercializado.

A julgadora de primeira instância, por entender que a infração ficou 
caracterizada em razão da sua legalidade, e as alegações da impugnante não 
foram suficientes para refutar o ilícito fiscal, conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, julgou procedente o auto de infração.
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Notificada da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário, que a referência dada no Protocolo ICMS 20/05, é bem 
especifica e não genérica, e que o fato de outros produtos figurarem com a 
mesma classificação não garante a eles o mesmo tratamento tributário dado 
aquele especificado, que somente se aplica à substituição tributária apenas ao 
produto que tem sua destinação exclusivamente para a fabricação de sorvete em 
máquina, e não a produto que ainda depende de transformação para ser com 
sumido.

A Representação Fazendária recomendou para que o processo fosse 
encaminhado para diligência, visto não ser possível precisar se os preparados 
classificados na posição 2106.90 da NCM são destinados à preparação de 
sorvete em máquina, visto que de acordo com o Protocolo ICMS 20/2005, só os 
produtos destinados a preparação em máquina será adicionado o percentual de 
328%, ao montante formado pelo preço praticado pelo industrial, importador, 
depósito ou atacadista, incluídos o frete, IPI e demais despesas debitadas ao 
estabelecimento destinatário. 

Diante do exposto, entendendo que não estar caracterizada a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública Estadual, e que razão assiste 
ao contribuinte, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instancia, julgar nulo o auto de infração n° 2007/000291 e 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


