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ACÓRDÃO Nº:   435 /2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/503351          
REEXAME NECESSÁRIO: 2191
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: L M DE BORTOLI 

EMENTA: ICMS – Substituição tributária. I. Devido o imposto relativo ao estoque 
de peças e acessórios existente em 31.12.2004, decreto nº 2.306/04. Somente 
são devidas as parcelas vencidas na época do lançamento. Levantamento 
procedente em parte. II. Nulidade do lançamento quanto as demais parcelas, não 
vencidas no lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento em relação ao valor de R$ 7.719,70 (sete mil, 
setecentos e dezenove reais e setenta centavos). O COCRE conheceu e negou 
provimento ao recurso voluntário, confirmando a decisão de primeira instância, 
que julgou procedente o valor de R$ 20.071,20 (vinte mil, setenta e um reais e 
vinte centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel 
Spicker e com voto vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 04 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito
CONS. AUTOR DO VOTO: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a recolher ICMS-ST, na importância 
de R$ 27.790,90 (vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e noventa 
centavos), referente a parcela de imposto devido por substituição tributária 
(retenção na fonte), sobre mercadorias tributadas (peças automotivas), 
constantes do livro de inventário do exercício de 2004, conforme levantamento 
especial de ICMS.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que no período de 2004, 
quando houve a lei de tributação com substituição tributária direto na fonte, houve 
também um acordo entre as partes, que nos permitia parcelar o estoque até 2004 
em 36 vezes, com um VA - valor agregado de 20%, haja visto ser mercadorias de 
fundo de estoque, com pouca saída e que continua no estoque. Que teríamos um 
período de até 6 meses, recolhendo a primeira parcela em 10/07/2005, que no 
entanto não fizemos o recolhimento. Que o período seria de 36 meses, o final 
seria em 10/06/2008, portanto o fundo de estoque encontra dentro do prazo 
estipulado, para pagamento ou possível parcelamento. Que não concorda com a 
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posição do Auditor e solicita posição em contrário. Requer a desconsideração do 
auto de infração e arquivado o processo.   

Sentença foi lavrada, diz que a demanda é a falta de recolhimento do 
imposto devido por substituição tributária das mercadorias em estoque em 
31.12.2004, conforme dispõe o art. 45, § 23, incisos III, alínea “a” e § 25 do 
RICMS. Que como iniciou o prazo para recolhimento em 18/07/2005 e se findará 
em 18/06/2008, somente pode-se cobrar o valor devido das parcelas vencidas à 
época do lançamento do crédito tributário . Portanto, o valor do crédito tributário a 
ser cobrado é na importância de R$ 20.071,20 e absolver na importância de R$ 
7.719,70. Julga procedente em parte.   

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que na época que foi 
elaborado o trabalho estava enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e que 
pagava um alíquota de 3% sobre o total das vendas mensais. Que em 
31/12/2004, o VA, era de 15%. Que o total do inventário, calculado a alíquota de 
3%, dará um crédito a ser pago na importância de R$ 6.589,59.

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do auto de infração.  

As parcelas devidas, segundo se extrai dos autos, inicia-se em 18/07/2005 
e se findará em 18/06/2008, portanto, somente é devido o valor das parcelas 
devidas até a época do lançamento do crédito tributário. Que totalizam 26 (vinte e 
seis) parcelas, na importância de R$ 20.071,20 (vinte mil, setenta e um reais e 
vinte centavos). 

Face ao exposto, entendo que a sentença de primeira instância deve 
prevalecer neste feito, pois foi laborada com acerto e retidão.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o lançamento em relação ao valor de R$ 
7.719,70 (sete mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos). O COCRE 
conheceu e negou provimento ao recurso voluntário, confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou procedente o valor de R$ 20.071,20 (vinte mil, 
setenta e um reais e vinte centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


