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ACÓRDÃO Nº:500/2008   
PROCESSO Nº: 2007/6880/500125
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.022
RECORRENTE: GERALDA BERNARDO ALVES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. I - Protocolo ICMS 36/04 recepcionado 
pelo Decreto nº 2.457/2005 peças para auto. Aplicação do ICMS-Substituição 
Tributária sobre estoque de mercadorias, nos termos do protocolo. Lançamento 
procedente. II - Comprovação de pagamento de parte do quantum exigido. 
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 n.º 
2007/002201 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valores de R$ 1.537,70 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta 
centavos) e R$ 974,40 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), 
referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos), referente o campo 5.11. O Sr. Ricardo Shini Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 
de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, no valor de R$ 
1.537,70 (Um mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos), referente a 
06 parcelas do ICMS, devido ao estoque de mercadorias tributadas no exercício 
de 2004 que passaram para o regime de substituição tributária em 01.01.2005 e 
no valor de R$ 1.641,06 (Um mil seiscentos e quarenta e um reais e seis 
centavos) relativo a entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, 
sobre mercadorias adquiridas em outros Estados. 

A Autuada foi intimada, por ciência direta apresentou impugnação 
intempestiva. 

O julgador de primeira instância, julgou o auto de infração procedente, 
condenando o contribuinte a recolher  os valores constantes na peça inicial, visto 
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que o auto de infração está correto e fundamentado com a documentação 
necessária e a presunção não foi afastada pelo contribuinte. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho,  não argüiu  preliminar e no mérito   
alega que os valores referentes  as notas fiscais constantes do levantamento 
substituição tributária foram recolhidos no ato da conferência das notas fiscais, na 
entrada do município e solicita que os valores sejam incluídos nos recebimentos 
da Coletoria.

A REFAZ recomendou que o campo 4.1 do auto seja encaminhado para 
diligência e o campo 5.1 seja reformada a sentença de primeira instância , e julgar 
o referido campo procedente em parte, tendo em vista que o campo 4.1 teve 
como período de referência 18.07.2005 a 31.12.2005, ou seja, na data da 
lavratura do auto existiam 16 parcelas vencidas, assim, entende que deve ser 
verificado se estas parcelas foram pagas ou são objeto de outro auto de infração, 
e quanto ao campo 5.1, entende que apenas o imposto comprovadamente 
recolhido, referente às notas que constam do levantamento substituição tributária 
deve ser abatido do valor total do levantamento.  

O chefe do CAT através da Resolução 035/2008 encaminha o processo 
para diligência, para que o Delegado Tributário Regional, de origem, faça juntada 
do cs/cs do ICMS Substituição Tributária, dos estoques existentes em 31/12/04, a 
que se refere o contexto 4.

O processo foi devolvido ao CAT, informando que é devido o valor de R$ 
1.537,70 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos) referente as 
parcelas de 2005, do campo 4.1, e que no campo 5.1  retifica o valor para R$ 
974,40 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) referente a 
guias de pagamento apresentadas.

Em análise aos autos, verifica-se que a exigência fiscal do campo 4.1, 
refere-se à 06 parcelas do ICMS, devido ao estoque de mercadorias tributadas no 
exercício de 2004 que passaram para o regime de substituição tributária em 
01.01.2005 sujeitas ao cumprimento do Protocolo ICMS 36/04, recepcionado pela 
legislação estadual por meio do Decreto nº 2.457, de 7 de julho de 2005, no qual 
fica sujeito ao regime de substituição tributária, peças, componentes, acessórios e 
demais produtos classificados nos respectivos códigos da NBM/SH, relacionados 
no item 15 do Anexo XI do RICMS. Nesse sentido, os estabelecimentos (exceto o 
atacadista beneficiário da Lei 1.201/00), que realizarem operações com as 
mercadorias acima relacionadas, deverão adicionar ao valor apurado, o VA 
correspondente a 15%, aplicando-se a alíquota de 17% aos referidos produtos, 
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deduzindo-se do valor obtido, o valor correspondente à aplicação do percentual 
de 5% (cinco por cento) sobre o estoque, relativo ao estorno praticado quando da 
aquisição das referidas mercadorias (Protocolo ICMS 36/04).

A exigência fiscal do campo 5.1, refere-se a falta de recolhimento  de 
ICMS/ST, relativo a entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, 
sobre mercadorias adquiridas em outros Estados, e o contribuinte apresentou 
juntamente com a impugnação provas de recolhimento de parte do valor total 
exigido no auto de infração.       

De todo exposto, no mérito, voto para reformar a decisão de primeira 
instância e julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/002201, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores 
de R$ 1.537,70 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos) e R$ 
974,40 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), relativos aos 
contextos 4.11 e 5.11, mais acréscimos legais, e absolver o sujeito passivo do 
valor de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


