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ACÓRDÃO Nº:177/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502662          
IMPUGNAÇÃO: 56
IMPUGNANTE: D´PNEUS COM. DE PEÇAS E ASSES. P VEÍC.  LTDA.
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária em Levantamento da Conta Mercadorias. 
Ilicitude não Afastada pelo Contribuinte – É legítima a cobrança do imposto 
reclamado, porém, reduzida a exigência pela não concessão da redução de base de 
cálculo em 29,41%.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por inaplicabilidade do método de 
auditoria face a irrisoriedade dos valores tributados no faturamento da empresa, 
arguida pelo Recorrente; e nulidade do lançamento por imprecisão na determinação 
do quantum da obrigação tributária, arguida pelo relator. Voto contrário do 
conselheiro João Gabriel Spicker. No mérito, por unanimidade, conhecer da 
impugnação e por maioria, dar-lhe provimento parcial para julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2008/001639 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 3.766,41 (três mil, setecentos e sessenta e 
seis reais e quarenta e um centavos), R$ 5.628,11 (cinco mil, seiscentos e vinte e 
oito reais e onze centavos), R$ 13.589,04 (treze mil, quinhentos e oitenta e nove 
reais e quatro centavos), R$ 2.199,38 (dois mil, cento e noventa e nove reais e trinta 
e oito centavos) e R$ 10.923,17 (dez mil, novecentos e vinte e três reais e dezessete 
centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 1.569,20 (um mil, quinhentos e sessenta e 
nove reais e vinte centavos), R$ 2.344,85 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro 
reais e oitenta e cinco centavos) e R$5.661,62 (cinco mil, seiscentos e sessenta e 
um reais e sessenta e dois centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. O conselheiro relator votou pela improcedência do auto. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e com voto vencedor Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de abril de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Juscelino Carvalho de Brito.

VOTO: A empresa supracitada foi autuada no valor total de R$ 45.681,78 (Quarenta 
e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), por deixar de 
recolher ICMS referente as saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro 
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próprio, conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, relativo 
aos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, lançado nos contextos 4, 5, 6, 7 e 
8 respectivamente.

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva 
desistindo expressamente do julgamento de primeira instancia, arguiu preliminar de 
nulidade do auto de infração por inaplicabilidade do levantamento face a 
irrisoriedade dos valores das mercadorias tributadas, uma vez que a impugnante da 
mesma forma que as empresas que comercializam insumos agropecuários tem o 
direito de serem excluídas do arbitramento via presunção, em que o levantamento 
conclusão fiscal se constitui. Também é sabido que a empresa comercializa pneus 
novos e peças para veículos que são mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária e no presente caso da comercialização de pneus usados (remold) a 
legislação com base no convênio 15/81 e alterações, estipula que sua base de 
calculo será de 20%, e que a comercialização de mercadorias com tributação normal 
chega a ser irrisória quando comparado com o total das vendas.

No mérito, alega que em todos os contextos ocorreu o mesmo erro uma vez 
que foi deixado de reduzir a base de calculo em 29,41%, fato este que além de 
prejudicar financeiramente a impugnante, ainda está contrariando a legislação 
estadual, outra ilegalidade encontrada no demonstrativo do levantamento é o seu 
enquadramento nos termos da portaria SEFAZ 1.799/02, alterada pela nº 281/03 e 
pela nº 11/07. 

Finalmente, vem requerer o julgamento pela ilegalidade do procedimento 
adotado e que se determine o arquivamento do presente auto de infração parte com 
e parte sem julgamento de mérito.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
procedência em parte dos contextos 4 e 5, concedendo a redução da base de 
calculo em 29,41%, em relação aos demais contextos os mesmas não se sujeitam a 
margem de lucro bruto, uma vez que passaram ao regime de substituição tributária.

O trabalho fiscal foi elaborado dentro das técnicas de auditoria, conforme 
dispõe o Manual de Auditoria da SEFAZ. Os argumentos da autuada de que os 
pneus usados (remold) teriam valores com bases de cálculo diferenciadas, já tinham 
sido computadas nos levantamentos.

E de conformidade com os argumentos expendidos pelo Representante da 
Fazenda Pública, o benefício fiscal da redução de base de cálculo em 29,41%, não 
foi concedido ao contribuinte e é um direito. Portanto, necessária a alteração para 
conceder o beneficio, como dispõe a legislação tributária estadual. Excluindo os 
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anos de 2006 e 2007, que a legislação tributária excluiu o beneficio fiscal após o 
início da ação fiscal.

Com essas considerações, entendo que o procedimento pode e deve 
prosperar neste Contencioso, motivo pelo qual entendo que a procedência em parte 
do auto de infração é a medida mais acertada para o momento, para se fazer a 
verdadeira justiça. 

De todo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por 
inaplicabilidade do método de auditoria face a irrisoriedade dos valores tributados no 
faturamento da empresa, arguida pelo Recorrente; e nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação do quantum da obrigação tributária, arguida pelo 
relator. No mérito, conheço da impugnação e dou-lhe provimento parcial para, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2008/001639 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.766,41 (três mil, 
setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), R$ 5.628,11 (cinco 
mil, seiscentos e vinte e oito reais e onze centavos), R$ 13.589,04 (treze mil, 
quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), R$ 2.199,38 (dois mil, cento e 
noventa e nove reais e trinta e oito centavos) e R$ 10.923,17 (dez mil, novecentos e 
vinte e três reais e dezessete centavos), referentes aos campos 4.11 a 8.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 1.569,20 
(um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), R$ 2.344,85 (dois mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e R$5.661,62 (cinco 
mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. 

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


