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ACÓRDÃO Nº:655/2008
PROCESSO Nº: 2008/6040/500717          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7313
RECORRENTE: ELETROWATTS COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Imposto Registrado e Recolhido a Menor. Cotejamento de débitos e 
créditos - Não deve prevalecer a exigência fiscal quando não se verificar com 
precisão a irregularidade cometida.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o valor de R$29.200,57 (vinte e 
nove mil, duzentos reais e cinqüenta e sete centavos), referente o campo 6.11. 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, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 05 de novembro de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher tributos, como segue:  
Contexto 04: Recolher ICMS na importância de R$3.181,13 (três mil, cento e 
oitenta e um reais e treze centavos), referente a parcela de imposto devido por 
substituição tributária (retenção na fonte), sobre mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais, conforme levantamento substituição tributária, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2006.
Contexto 05: Recolher multa formal na importância de R$60,00 (sessenta reais), 
por deixar de escriturar notas fiscais de saída e ou as registrando somente no 
campo observação do livro registro de saídas, conforme constatado através do 
levantamento comparativo das saídas registradas com documentário emitido, 
caracterizando embaraço a fiscalização.   
Contexto 06: Recolher ICMS na importância de R$29.200,57 (vinte e nove mil, 
duzentos reais e cinqüenta e sete centavos), referente a cotejamento, apurando a 
diferença de débitos lançados à menor nas saídas de mercadorias, 
caracterizando ICMS recolhido a menor, conforme constatado através do 
levantamento do ICMS, referente ao período de 01.01 à 31.12.2006.  
Contexto 07: Recolher ICMS na importância de R$848,47 (oitocentos e quarenta 
e oito reais e quarenta e sete centavos), referente a diferencial de alíquota, nos 
exercícios de 01.01 à 31.12.2006, conforme constatado através do levantamento 
ICMS - diferencial de alíquota, em anexo. 
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Contexto 08: Recolher ICMS, na importância de R$63,00 (sessenta e três reais), 
referente a aproveitamento indevido de crédito, relativo às aquisições de 
mercadorias tributadas, relativo às notas fiscais citadas, conforme constatado 
através do levantamento básico do ICMS, referente ao período de 01.01 à 
31.12.2006.   

    
O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 16/04/2008.

Sentença foi lavrada, onde diz que a empresa contesta somente o contexto 
6.11, deixando as demais, tornando a matéria sem qualquer controvérsia. E 
analisando os autos, vê-se que quanto ao campo 04, relativo a falta de 
recolhimento de ICMS – substituição tributária, este não foi recolhido, apesar de 
ser de sua responsabilidade, conforme dispõe o Protocolo ICMS 17/85, 
recepcionado pelo RICMS, Decreto nº 462/97. Quanto ao contexto 05, constatou-
se que foram lançadas no livro registro de saídas, as notas fiscais que foram 
emitidas em substituição ao cupom, portanto, descabida a exigência da multa 
formal. No que se refere ao campo 06, o cotejo entre débitos e créditos, o autor 
do procedimento constatou diferença no lançamento dos débitos quando das 
saídas de mercadorias, e que não foi contestado pelo contribuinte.

Quanto ao campo 07, diferencial de alíquota reclamado pelo fisco, a 
autuada não faz nenhuma referência a recolhimento desse imposto. E no campo 
08, constatou-se o aproveitamento indevido de crédito das notas fiscais citadas, 
bem como de devolução ocorrida. Face a isso, julga procedente em parte, para 
absolver o contribuinte na importância de R$60,00 e condenar na importância 
relativa aos outros contextos.      

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que a empresa é 
portadora de ECF, que tem seus lançamentos na alíquota de 12%, no qual está 
sendo tributada pelo agente do fisco em 17%. E que os produtos estão 
cadastrados no ECF, com alíquota de 12%, como manda a legislação estadual. 
Requer a improcedência do feito.

Despacho nº 696/2008, do Chefe do CAT, diz que o contribuinte somente 
recorreu relativamente ao contexto 6.1, portanto, que se dê prosseguindo 
somente quanto a esse campo o julgamento. 

A Representação Fazendária diz que o autor do procedimento não 
determinou com precisão a irregularidade cometida, pois, em análise aos livros 
não se constata os valores declarados e não recolhidos do campo 06, recomenda 
a reforma da sentença para que seja julgado nulo, quanto a esse contexto.   
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Como foi bem discutido e embasado no parecer da Representação da 
Fazenda, o autor do procedimento não determinou com precisão a irregularidade 
cometida, não foi constatado imposto declarado e não recolhido. O que ocorreu, 
foi que se calculou o imposto com alíquota de 17%, quando na realidade, o 
contribuinte fazia jus a redução de base de cálculo, onde esta ficaria equivalente a 
uma alíquota de 12%. Fazendo os cálculos, por esse ângulo, não existe diferença 
a recolher ao Erário.

Entendo, com essas considerações, que o procedimento não deve ser 
mantido, pois, o ilícito denunciado não ficou configurado, a fiscalização, através 
do seu agente fiscal, não conseguiu determinar com precisão o imposto a ser 
recolhido. Por isso, entendo que deve ser julgado improcedente o contexto 06 dos 
autos.  

De todo exposto e no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o valor de 
R$29.200,57 (vinte e nove mil, duzentos reais e cinqüenta e sete centavos), 
referente ao campo 6.11.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


