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ACÓRDÃO Nº.: 416/2008
PROCESSO: 2007/6650/500026         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.860
RECORRENTE: RODRIGO DE CASTRO BORGES & CIA. LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Saídas de mercadorias tributadas lançadas com diferimento.  I -
Mercadorias destinadas a consumidor final. Lícita a exigência tributária. II – Venda 
à produtores agropecuários. Imposto objeto de recolhimento em etapa posterior. 
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. 2007/000461 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 122,83 (cento e vinte e dois reais e oitenta e três 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 737,29 (setecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), 
referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 18 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 860,12 (Oitocentos e 
sessenta reais e doze centavo), referente a saída de mercadorias tributadas 
consideradas pelo contribuinte como diferidas, relativo ao exercício de 2004, 
constatado através do levantamento comparativo de saídas registrado com 
documentário emitido.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora 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 conforme exigido na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu 
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preliminar e no mérito requer a improcedência do auto de infração, alegando que 
o fiscal não observou as normas tributárias quanto à isenção e diferimento do 
ICMS; que no diferimento a responsabilidade passa do contribuinte para o 
adquirente ou destinatário da mercadoria; que os produtos revendidos são 
acobertados pelo diferimento fiscal, que tais produtos são de uso exclusivo de 
produtores rurais, conforme se depreende das notas fiscais e cupons fiscais 
constantes nos autos, através dos quais se verifica a inscrição estadual dos 
produtores rurais adquirentes das mercadorias, que os levantamentos não 
comprovam qual a base de cálculo utilizada pela autoridade tributária; que o fisco 
estadual utilizou como meio de provas presunções.

Junta relatórios de clientes com endereços e inscrição estadual.

Finalmente vem requerer que se de provimento ao presente recurso e que 
seja declarada a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância e pela procedência do auto de 
infração.

Em sessão plenária realizada aos 15 dias do mês de fevereiro O Conselho 
de Contribuintes e Recurso fiscais decidiu por unanimidade, converter o 
julgamento em diligencia a pedido do Conselheiro Presidente para que a 
assessoria técnica refaça os levantamentos, excluindo os produtos destinados à 
utilização na atividade agropecuária.

A assessoria técnica emite nota técnica onde esclarece ter procedido a 
alteração nos valores referente as mercadorias lançadas como isentas sendo 
estas tributadas. Também esclarece que na apuração do levantamento tomou 
como base os valores registrados no levantamento inicial excluindo das 
operações sem débito de imposto as mercadorias que não foram destinadas a 
agropecuária.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que as notas 
fiscais alvo da presente exigência tributária se fundamenta em saída de 
mercadorias tributadas como diferidas.

Porem pode-se verificar que parte das referidas mercadorias se destinam a 
produtores agropecuários, e que nas referidas notas fiscais consta o numero da 
inscrição estadual do contribuinte.
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Portanto como é sabido o imposto será objeto de recolhimento em uma 
etapa posterior, ainda que a ultima operação ocorra sem o débito do imposto.

. Pelo exposto e face às provas juntadas aos autos que comprovam que a 
operação não se trata de venda ao consumidor final, vejo que razão assiste ao 
contribuinte, portanto refeitos os cálculos, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2007/000461 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 122,83 (cento e vinte e 
dois reais e oitenta e três centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos 
legais; e improcedente o valor de R$ 737,29 (setecentos e trinta e sete reais e 
vinte e nove centavos), referente o campo 4.11.

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

Presidente

Conselheiro Autor do Voto Vencedor

Representação Fazendária


