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ACÓRDÃO Nº.:514/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/501526
REEXAME NECESSÁRIO: 2329
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: COELHO & BURLAMAQUI LTDA.

EMENTA: ICMS. I - Diferencial de alíquota. Provado a comercialização das 
mercadorias que deram origem ao lançamento. II - Presunção de omissão de 
vendas referente a suprimentos ilegais de caixa. Receitas provenientes de 
prestação de serviços devidamente lançadas nos livros contábeis. Presunção 
afastada. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2006/001399 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.310,85 (dois mil, trezentos 
e dez reais e oitenta e cinco centavos), R$ 7.786,40 (sete mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta centavos), R$ 2.967,33 (dois mil, novecentos e 
sessenta e sete reais e trinta e três centavos), R$ 1.285,84 (um mil, duzentos e 
oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), R$ 2.292,04 (dois mil, duzentos 
e noventa e dois reais e quatro centavos), R$ 7.330,78 (sete mil, trezentos e trinta 
reais e setenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 a 9.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel, Paulo Afonso Teixeira e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de junho de 2008, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
16.642,46 (Dezesseis mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis 
centavos), referente diferencial de alíquota relativo aos contextos 4.1 à 8.1, nos 
exercícios de 2001 a 2005 e na importância de R$ 7.330,78 (Sete mil trezentos e 
trinta reais e setenta e oito centavos), por omissão de vendas de mercadorias não 
contabilizadas, não registrados em livros fiscais próprios referente suprimento 
ilegal de caixa referente ao exercício de 2001.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva não argüiu 
preliminar, no mérito argumenta que a autora do procedimento deduziu que a 
empresa utilizou as mercadorias constantes das notas fiscais de entradas em 
serviços de aplicação de manta asfáltica e deixou de recolher o diferencial de 
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alíquota referente ao material utilizado; que todo o material citado nas referidas 
notas fiscais de entrada foi vendido às empresas que se utilizaram destes 
serviços; que os valores mencionados como receitas à vista não comprovada 
referem-se às receitas referentes as notas fiscais de prestação de serviço 
devidamente emitidas e registradas em livro próprio; que o decreto nº. 300/99, art. 
58, § 1º admite a escrituração resumida no diário por totais que não excedam o 
periodo de um mês; que os valores mencionados como suprimento ilegal de caixa 
referem-se a saques feitos pelo administrador para pagamento de duplicatas.

O processo foi devolvido à autuante para saneamento (fls. 412) que lavrou 
termo de aditamento, (fls. 414) complementando a infração descrita no campo 
4.13 do auto de infração, informa também que as alegações de que as receitas à 
vista não comprovadas referem-se às notas fiscais de serviço são incabíveis, visto 
que o lançamento deve estar vinculado ao respectivo documento.

O Contribuinte é intimado do termo de aditamento, apresentou impugnação 
com as mesmas alegações anteriores.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, submetendo sua decisão à 
apreciação do COCRE, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f e 58, 
parágrafo único da Lei nº. 1288/01.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente.

Notificado e intimado da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em sessão plenária realizada aos 03 dias do mês de março de 2008, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu por unanimidade acatar a 
preliminar de nulidade da sentença por não decidir sobre toda a matéria posta 
pela inicial, argüida pelo presidente, e determinar que outra seja prolatada na 
forma legal.

Em nova sentença a julgadora de primeira instância conheceu da 
impugnação deu-lha provimento e julgou o auto de infração improcedente, 
absolvendo o sujeito passivo dos créditos tributários exigidos na inicial, 
submetendo sua decisão ao COCRE.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou ao processo.

Visto, discutido e analisado o presente processo, verificou-se que as 
infrações lançadas nos contextos 4 a 8 tratam-se de cobrança de diferencial de 
alíquota. 

Em seu recurso o contribuinte apresenta como provas notas fiscal de 
saídas dos referidos produtos, comprovando desta forma que houve a venda das 
mercadorias adquiridas por meio das notas fiscais de entradas que o autor do 
procedimento relacionou como sendo as que deram origem a cobrança do tributo, 
ficando desta forma comprovado que a autuada não adquiriu os produtos para 
uso e consumo, mas sim para revenda, sendo assim esta descaracterizada a 
incidência do diferencial de alíquota, uma vez que o ICMS diferencial de alíquota 
só incide sobre mercadorias ou bens oriundos de outras unidades da federação, 
que se destinem ao uso e consumo ou a integração do ativo fixo.

Em relação à infração lançada no contexto 9, que o autor do procedimento 
tratou como suprimento ilegal de caixa, “receitas a vista não comprovadas”, o 
contribuinte comprova que as referidas receitas são provenientes de prestação de 
serviços e estão devidamente lançadas no livro de prestação de serviços.

Face ao exposto vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou improcedente o auto de infração.

Portanto em reexame necessário, voto confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/001399 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.310,85 (dois mil, 
trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), R$ 7.786,40 (sete mil, 
setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), R$ 2.967,33 (dois mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), R$ 1.285,84 (um mil, 
duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), R$ 2.292,04 (dois 
mil, duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), R$ 7.330,78 (sete mil, 
trezentos e trinta reais e setenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 a 
9.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


