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ACÓRDÃO Nº: 385/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/500733
REEXAME NECESSÁRIO: 2162
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: REI COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA

EMENTA: ICMS Substituição Tributária (Retenção na Fonte) – Mercadorias 
Tributadas relacionadas no inventário em 31/12/2004. Procedente em parte o 
lançamento com base no Art. 45, § 23, do Dec. 462/97.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância que, julgou nulo a parte referente o valor 
de R$. 12.705,94 (doze mil, setecentos e cinco reais e noventa e quatro 
centavos), do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro; João Gabriel Spicker; João Campos de Abreu e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de maio de 
2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito no contexto:
4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 30.494,24 (trinta mil 
quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente 
ao valor comercial de R$. 241.019,76 (duzentos e quarenta e um mil e dezenove 
reais e setenta e seis centavos), referente a parcela do imposto devido por 
substituição tributária (retenção na fonte) sobre mercadorias tributadas 
relacionadas no inventário em 31.12.2004, conforme preceitua o protocolo ICMS 
036/2004 e Decreto 462/97 em seu artigo 45 incisos XVI parágrafo 23 incisos II e 
III e parágrafo 25, alterado pelo Decreto 2457/2005, conforme fazem provas o 
levantamento Especial de ICMS e a copia do Livro de Registro de Inventário de 
2004 folhas, 01, 02, 055 e 056 

Devidamente intimado por via direta, o contribuinte não se manifestou, 
sendo lavrado o Termo de Revelia.

A julgadora de primeira instancia na sentença, relatou que o levantamento 
ICMS-ST, e o livro de registro de inventário anexado aos autos comprovaram o 
ilícito descrito na inicial, mas, entretanto, o Regulamento do ICMS aprovado pelo 
Decreto 462/97, vigente à época do fato gerador do tributo dispõe:
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DECRETO 462/97, art. 45, § 23, III, a, § 25

Art. 45 – São responsáveis, na qualidade de 
contribuintes substitutos, pela retenção e pagamento 
do ICMS devido até a última operação ou operações 
concomitantes e subseqüentes a serem realizadas 
pelos adquirentes, em relação às mercadorias 
constantes do Anexo XI deste regulamento, bem como 
do imposto relativo aos serviços prestados:

§ 23. O estabelecimento, exceto o atacadista 
beneficiário da Lei 1.201/00, que realizar operação 
com peças, componentes, acessórios e demais 
produtos classificados nos respectivos códigos da 
NBM/SH, relacionados no item 15 do Anexo XI, deve 
adotar os seguintes procedimentos (Protocolo ICMS 
36/04): (Redação dada pelo Decreto 2.457 de 
07.07.05).
(.....)

III – recolher o imposto devido por substituição 
tributária, em parcelas mensais, iguais e consecutivas, 
observados os §§ 24 e 2, em até: (Redação dada pelo 
Decreto 2.457 de 07/04/05).

a) 36 (trinta e seis), quando o estoque existente for de 
até R$. 500.00,00 (quinhentos mil reais); (Redação 
dada pelo Decreto 2.457 de 07.07.05).
(....)

§ 25. O pagamento da primeira parcela será no 18° dia 
do mês de julho de 2005. (Redação dada pelo Decreto 
2.457 de 07.07.05).

Que o prazo para o início do recolhimento das parcelas iniciou-se em 18 de 
julho de 2006 e se findará em 18 de junho de 2008, e que somente é devido o 
valor das parcelas vencidas à época do lançamento, que são 21 (vinte uma) 
parcelas já vencidas, que totalizavam o valor de R$. 17.788,30.

Que em face da revelia, julgou procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$. 17.788,30 (dezessete 
mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), e nulo sem julgamento de 
mérito o crédito tributário no valor de R$. 12.705,94 (doze mil setecentos e cinco 
reais e noventa e quatro centavos), submetendo sua decisão à apreciação deste 
Conselho.
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A representação fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instancia.

O contribuinte foi intimado por via postal para se manifestar sobre a 
sentença de primeira instância e parecer da refaz, não se manifestando, bem 
como não foi lavrado termo de não manifestação. 

O Presidente do CAT emitiu o seguinte despacho: “que considerando que é 
definitiva a decisão de primeira instancia, quando esgotado o prazo para o 
recurso voluntário, sem que este tenha sido interposto, art. 60, II, a, Lei 1.288/01; 
que considerando que a mesma sentença julgou nulo parte do lançamento 
constante do contexto 4, e que ultrapassa o valor da alçada previsto no art. 25, 
parágrafo único do mesmo diploma legal, está em reexame necessário tão 
somente em relação ao valor de R$. 12.705,94”. 

Diante do exposto, e em razão do despacho do Presidente do CAT de 
fls.21, e, tendo em vista que o contribuinte nada apresentou que pudesse ilidir o 
feito,  em reexame necessário, para confirmar a decisão de primeira instância
que, julgou nulo a parte referente o valor de R$. 12.705,94 (doze mil, setecentos e 
cinco reais e noventa e quatro centavos), do campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


