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ACÓRDÃO Nº:346/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/502424 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.880
RECORRENTE: GRAMADUS CENTRO DE PAISAGISMO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.062.273-5

EMENTA: ICMS. Correto lançamento que exige ICMS de mudas de plantas  
ornamentais. Isenção. Mudas de gramas destinadas à contenção de encosta e 
poeira. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 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 
2007/003074 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 1.022,36 (um mil e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), R$ 
81,00 (oitenta e um reais), R$ 3.227,78 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e 
setenta e oito centavos), R$ 3,00 (três reais), R$ 1.871,70 (um mil, oitocenos e 
setenta e um reais e setenta centavos), R$ 412,27 (quatrocentos e doze reais e 
vinte e sete centavos), R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) e R$ 12,42 (doze 
reais e quarenta e dois centavos), referente os campos 4.11 a 10.11 e 12.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
7.815,56 (sete mil, oitocentos e quinze reais e cinqüenta e seis centavos), R$ 
6.810,89 (seis mil, oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos), R$ 606,36 
(seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos), R$ 976,65 (novecentos e setenta 
e seis reais e sessenta e cinco centavos), R$ 603,81 (seiscentos e três reais e 
oitenta e um centavos), R$ 2.575,87 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 
oitenta e sete centavos) e R$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta 
centavos), referente os campos 5.11 a 9.11, 11.11 e 12.11, respectivamente. 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 16 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 25.955,27 (vinte e  cinco  mil, 
novecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e sete centavos), referente a  
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emissão de notas fiscais de mudas de plantas (gramas, plantas utilizadas em 
jardins, como palmeira, mini exória, rosas, pingo de ouro e outras), terra preta e 
esterco, para o Estado e fora do Estado, sem o destaque do imposto ou seja como 
isentas, nos exercícios de 2002 a 2006, constatado por meio do levantamento  
comparativo das saídas registradas com o documentário emitido e básico do 
ICMS, notas fiscais, cópias dos livros registros de saídas e notas explicativas.

    A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva. 

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o contribuinte a recolher os valores dos créditos tributários constantes 
da peça inicial, por entender que a grama foi utilizada como ornamental e a 
isenção constante da legislação não abrange mudas de plantas ornamentais e as 
saídas interestaduais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença de primeira instância com as seguintes alegações: a falta de 
comprovação material do ilícito fiscal constante do auto de infração, a 
imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e incomprovada a 
ilicitude indicada na autuação sob hostilidade; a comprovada condição de 
ilegitimidade da autuação, através da qual o autuante quer receber tributo sem o 
fato gerador que justifique seu nascedouro; a indevida instauração da ação fiscal, 
já que inexistente a obrigação principal, o apenamento não tem qualquer valor, 
requer ainda a realização de diligência ou perícia que porventura julgar 
necessária.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração, condenando o 
contribuinte a recolher o imposto referente às notas fiscais que referem-se a 
mudas de plantas ornamentais, terra preta e o esterco e absolvendo do ICMS 
cobrado relativo às notas fiscais de grama com a finalidade da contenção de 
talude e encosta.

Em análise aos autos, e após diligência para refazer novos levantamentos  
levando em consideração a solução dada à consulta feita pela Recorrente,  passo 
a proferir o meu voto.

Conforme os artigos 4º, inciso XXIV e 7º, inciso VII, alínea “a”, §§ 2º, 5º e 
6º, do RICMS, aprovado pelo Dec. 462/97, estabelecem:
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Art. 4º. Ficam isentas do ICMS:
.......................................................................................
XXIV – as saídas internas de mudas de plantas, exceto 
as ornamentais (Convênio ICMS 54/91
........................................................................................
Art. 7º. Fica diferido o pagamento do ICMS nas 
seguintes operações internas de:
........................................................................................
VII – saídas de substância minerais “in natura” do 
estabelecimento extrator, quando destinadas a:
a) Estabelecimentos comerciais, onde sejam 
comercializadas sem ser submetidas a qualquer 
processo de industrialização ou beneficiamento.
........................................................................................
§ 2º Interrompe o diferimento a saída da mercadoria 
com destino a consumidor ou usuário 
final,estabelecimento em situação fiscal irregular ou 
destinada a outro Estado ou ao exterior, hipóteses em 
que o imposto devido será pago pelo estabelecimento 
que promover as saídas, mesmo que a operação final 
não seja tributada.
........................................................................................
§ 5º Encerra-se a fase do diferimento a que se referem 
os incisos II, III, IV e VII "a" deste artigo,no momento 
da entrada no último estabelecimento adquirente, das 
mercadorias, produtos ou insumos, observado o art. 
38, § 2º deste regulamento.
§ 6o Encerra-se a fase do diferimento a que se referem 
os incisos V, VI, VII “b”, VIII, IX, X, XI,XII, XVIII, XXII, 
XXIV e XXVII, no momento da comercialização das 
mercadorias adquiridas, colhidas ou produzidas, com a 
utilização dos produtos indicados como matéria-prima 
ou insumos, observado o art. 38, §§ 3º e 4o. (Redação 
dada pelo Decreto 2.321, de 01.02.05). 

De acordo com os artigos supracitados, verifica-se que algumas notas 
fiscais de gramas destinadas a contenção de encostas e poeira são isentas de 
incidência de ICMS, deste modo, retirando tais valores e  refazendo os cálculos os 
valores originários dos tributos devem ser reformados .

Diante do exposto, voto pela reforma da sentença prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração  nº. 2007/003074 e  
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
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1.022,36 (um mil e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), R$ 81,00 (oitenta e 
um reais), R$ 3.227,78 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito 
centavos), R$ 3,00 (três reais), R$ 1.871,70 (um mil, oitocenos e setenta e um 
reais e setenta centavos), R$ 412,27 (quatrocentos e doze reais e vinte e sete 
centavos), R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) e R$ 12,42 (doze reais e 
quarenta e dois centavos), referente os campos 4.11 a 10.11 e 12.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
7.815,56 (sete mil, oitocentos e quinze reais e cinqüenta e seis centavos), R$ 
6.810,89 (seis mil, oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos), R$ 606,36 
(seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos), R$ 976,65 (novecentos e setenta 
e seis reais e sessenta e cinco centavos), R$ 603,81 (seiscentos e três reais e 
oitenta e um centavos), R$ 2.575,87 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 
oitenta e sete centavos) e R$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta 
centavos), referente os campos 5.11 a 9.11, 11.11 e 12.11, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


