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ACÓRDÃO Nº:584/2008
PROCESSO Nº : 2007/6860/500579          
REEXAME NECESSÁRIO: 2246
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: C V DA SILVA & CIA. LTDA.

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Exigência tributária sobre peças 
automotivas, existentes nos estoques em 31/12/2004. Parcela não vencida. 
Lançamento improcedente.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o valor de R$2.349,05(dois mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e cinco centavos), por não estarem vencidos à data do lançamento em 
02/04/2007. A REFAZ solicitou o lançamento do crédito tributário julgado 
improcedente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de julho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a pagar ICMS na importância de R$ 8.456,56 (oito 
mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), referente 
ICMS sobre os estoques de mercadorias existente no inventário de 31/12/2004, 
discriminados com peças automotivas, passando para outro regime tributário, 
relativo ao período de 31.12.2004, conforme constatado através do Levantamento 
básico do ICMS. 

Termo de revelia foi juntado aos autos, face o não pagamento do tributo 
reclamado e a não apresentação de impugnação, fls. 08 dos autos.

Sentença foi lavrada, diz que conf. art. 57 da lei nº 1.288/2001, constata-se 
que o sujeito passivo está devidamente identificado na peça de acusação e a 
intimação direta e pessoal foi válida, sem posterior manifestação do autuado. A 
demanda refere-se a ICMS devido face a omissão de recolhimento da 
substituição tributária de mercadorias (peças automotivas) tributadas, conforme 
contextos 4 do auto de infração. As cópias do livro de registro de inventário 2004 
e o demonstrativo fiscal, comprovam materialmente o ilícito fiscal descrito na 
acusação. Por outro lado, a prova documental demonstra que se trata de produtos 
em estoque em 31/12/2004 e inicial em 01/01/2005, assim sujeitos a substituição 
tributária. E o autuado não fez prova do pagamento do imposto lançado, nem 
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apensou cópias de DARE´s  que demonstre o pagamento da parcela devida do 
imposto. Face a isso, julga procedente na importância de R$ 6.107,51 e 
improcedente na importância de R$ 2.349,05. 

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

O contribuinte apesar de intimado não se manifestou.

As empresas que atuam no ramo de auto peças, ao mudarem a sistemática 
de tributação, tiveram que tributar os saldos dos estoques ou melhor, estornar os 
créditos relativo aos seus estoques existentes em 31/12/2004. No presente caso, 
quanto a parte não vencida, esta foi julgada improcedente. 

Com essas considerações, entendo correta a sentença prolatada em 
primeira instância, no qual devo votar pela sua confirmação. No qual, foi 
confirmada também pelo parecer exarado pela Representação Fazendária. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o valor de R$2.349,05(dois mil, 
trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), por não estarem vencidos à 
data do lançamento em 02/04/2007.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


