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ACÓRDÃO Nº:613/2008
PROCESSO Nº: 2008/6820/500064         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7279
RECORRENTE: SEBASTIÃO TAVARES PIMENTEL
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Estorno de Crédito não realizado 
– É legítima a reclamação por constatação do não estorno de créditos quando 
exigido pela legislação, configurado aproveitamento indevido.

Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas. Mercadorias Tributadas – É válida a
exigência do imposto a partir da constatação da não obediência ao preceito 
quanto a obrigatoriedade de registro de saídas de mercadorias tributadas.

ICMS. Substituição Tributária. Estoques. Parcelas Não Recolhidas – É devida a 
cobrança do imposto relativo às parcelas vencidas e não pagas do estoque de 
mercadorias tributadas, que passaram ao regime de Substituição Tributária.

Substituição Tributária. Entradas Interestaduais. Ausência de Retenção do 
Imposto pelo Remetente. Responsabilidade do Destinatário – A responsabilidade 
do destinatário no pagamento do ICMS substituição tributária deve ser suscitada 
quando o imposto não tiver sido retido e recolhido pelo remetente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, não julgar destacadamente a preliminar de cerceamento ao direito 
de defesa, por discorrer sobre fatos estranhos ao processo. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/000698 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 1.460,50 (um mil, quatrocentos e sessenta reais e cinqüenta 
centavos), R$ 6.173,42 (seis mil, cento e setenta e três reais e quarenta e dois 
centavos), R$ 1.592,67 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e 
sete centavos) e R$ 857,64 (oitocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 23 de 
setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
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VOTO: A empresa foi autuada em 4 contextos, no campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$1.460,50 (um mil, quatrocentos e sessenta 
reais e cinqüenta centavos) referente a falta de estorno de crédito no livro próprio 
relativo ao periodo de fevereiro a dezembro de 2007, conforme faz prova o 
levantamento básico de ICMS; no campo 5.1 por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$6.173,42 (Seis mil, cento e setenta e três reais e quarenta e 
dois centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, relativo ao exercício de 2007, conforme constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal; no campo 6.1 por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$1.592,67 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta 
e sete centavos), referente a 6 parcelas do ICMS devido ao estoque de 
mercadorias tributadas, no exercício de 2006, que passaram para o regime de 
substituição tributária, conforme determina o decreto 2.912/06, relativo ao 
exercício de 2007; no campo 7.1 por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$857,64 (Oitocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 
referente a entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2007, constatado por meio do 
levantamento substituição tributária.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva,  argüiu 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, alegando que no 
campo 4.3 o levantamento de origem foi indicado como do ICMS, entendendo-se 
básico do ICMS, contudo, observa que o levantamento que dá sustentação ao 
auto de infração é o levantamento financeiro.

No mérito, argumenta que o levantamento do movimento financeiro é 
complementar ao conclusão fiscal e, sendo da mesma natureza, autua-se a maior 
diferença apurada entre os dois, alega que não se sabe ao certo se o autor do 
procedimento optou pelo levantamento financeiro ou pelo conclusão fiscal, 
portanto não há sentido no procedimento do agente do fisco.

Pelo exposto, vem requerer que se de acolhimento às suas razões e o auto 
de infração seja julgado improcedente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho, onde repete os termos da 
impugnação.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou que face 
ao advento da Lei 1892/2008, se realize diligencia junto à recorrente, com o fim 
de verificar se a mesma estava enquadrada como microempresa nos exercícios 
fiscais auditados, ou se apresentava faturamento condizente com o previsto na 
Lei 1404/03, para que a autuada possa aproveitar dos benefícios dispostos no art. 
20, Parágrafo único do diploma legal 1892/08.

Visto, analisado e discutido o presente processo, verificou-se que a 
preliminar argüida pela recorrente não merece acatamento, uma vez que a 
mesma trata de assunto alheio ao processo.

No mérito, em relação ao contexto 4, o contribuinte não procedeu aos 
estornos dos créditos do ICMS, ficando comprovado que houve o aproveitamento 
indevido, sendo, portanto, correta a exigência; quanto ao contexto 5, esta claro 
que houve omissão de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o 
levantamento utilizado para detectar a referida omissão está correto e atende as 
normas de auditoria estabelecida pela SEFAZ-TO. O contexto 6 trata da cobrança 
de 06 parcelas de ICMS, relativo ao estoque de mercadorias tributadas do 
exercício de 2006, que passaram ao regime de substituição tributária, no presente 
caso, o contribuinte não apresenta documentos de que houve o recolhimento das 
mesmas; quanto ao contexto 7, que trata de entrada de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária sem a devida comprovação da retenção e do 
recolhimento do imposto pelo remetente, ficando desta forma o destinatário como 
responsável solidário pelo recolhimento do ICMS.

Face ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto pela 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração nº 2008/000698, para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$1.460,50 (um mil, quatrocentos e sessenta 
reais e cinqüenta centavos), R$6.173,42 (seis mil, cento e setenta e três reais e 
quarenta e dois centavos), R$1.592,67 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais 
e sessenta e sete centavos) e R$857,64 (oitocentos e cinqüenta e sete reais e 
sessenta e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
20 dias do mês de novembro de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


