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ACÓRDÃO Nº:359/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501189
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.377
RECORRENTE: GONZALES E VAN DER LAAN LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Saída de Mercadorias Tributadas. Registradas como Isentas ou com 
Diferimento. Empresa Comercializa Produtos Agropecuários – Impossibilidade de se 
exigir o imposto na totalidade quando parte das mercadorias comercializadas são 
isentas.

Aquisição de Produtos Destinados a Uso e Consumo. Diferencial de Alíquota – É 
devida a cobrança do imposto quando da aquisição de produtos destinados a uso e 
consumo, oriundos de outra Unidade da Federação, que comprovadamente não se 
encontra recolhido.

ICMS Substituição Tributária não Recolhido pelo Remetente. Destinatário Devedor 
Solidário - Há que se exigir do destinatário imposto sujeito ao regime de substituição 
tributária quando não recolhido pelo remetente em sua totalidade. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº. 
2008/000832 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.479,16 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis 
centavos), R$ 61,05 (sessenta e um reais e cinco centavos), R$ 7,88 (sete reais e 
oitenta e oito centavos) e R$ 222,83 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 1.218,12 (um mil, duzentos e dezoito reais 
e doze centavos) e R$ 83,94 (oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), 
referentes os campos 4.11 e 7.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 10 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 3.697,28 (Três mil, seiscentos e noventa e sete 
reais e vinte oito centavos), referente ao registro de saídas de mercadorias como 
sendo com diferimento e isentas quando são realmente tributadas, relativo ao 
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exercício de 2005, constatado por meio do levantamento básico de ICMS e planilha 
de lançamentos de ofício. No campo 5.1 e 6.1, por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 68,93 (Sessenta e oito reais e noventa e três centavos) referente 
diferencial de alíquota, constatado por meio do levantamento do ICMS diferencial de 
alíquota, relativo ao exercício de 2005. No campo 7.1 por deixar de recolher ICMS 
na importância R$ 306,77 (Trezentos e seis reais e setenta e sete centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributaria sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento substituição 
tributária, relativo ao exercício de 2005

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.697,28, campo 4.11, R$ 61,05, campo 5.11, R$ 7,88, campo 6.11 e 
R$ 222,83, campo 7.11, com as penalidades sugeridas nos campos 4.15 a 7.15 do 
auto de infração e absolveu no valor de R$ 83,94, campo 7.11.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
compareceu aos autos intempestivamente, contestando apenas o contexto 4, não 
arguiu preliminar e, no mérito, argumenta que as mercadorias em questão estão 
corretamente lançadas no livro de registro de saídas e que a autuação ocorreu pela 
falta da anotação da inscrição estadual do produtor rural adquirente das 
mercadorias, o que na verdade foi uma falha meramente administrativa e que os 
produtos comercializados não tem outra utilidade a não ser ajudar o produtor rural a 
cuidar de seu rebanho. Alega também que é de conhecimento de todos que a 
empresa comercializa no varejo e tem em seus estoques produtos que é objeto de 
isenção de ICMS, em função da excelência das mercadorias.

Finalmente, requer que seja julgado improcedente em parte o processo 
2008/6040/501189.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisando os autos em relação ao contexto 4, que trata de cobrança de 
ICMS pelo fato do contribuinte ter lançado no livro de registro de saídas, 
mercadorias como sendo com diferimento quando segundo a peça inicial são 
tributadas, como se percebe a empresa atua no ramo de revenda de produtos 
agropecuários e de pet shop, e conforme resta claro nas notas fiscais juntadas aos 
autos, parte dos produtos constantes das referidas notas fiscais tem como 
destinação o uso na agricultura e pecuária, portanto, sujeitas ao diferimento, por 
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estes motivos entendo que não deve prevalecer na sua totalidade a exigência 
lançada no referido contexto.

Quanto aos contextos 5 e 6, que cobram diferencial de alíquota, entendo que 
está correta a exigência, pois se tratam de produtos para uso e consumo, adquiridos 
em outras unidades da federação.

Em relação ao contexto 7, que exige ICMS Substituição Tributária, está 
correta a cobrança efetuada via auto de infração, pois o contribuinte adquiriu 
mercadorias sujeitas a este regime, e o remetente não reteve e não recolheu a 
totalidade do referido imposto, passando o destinatário a ser o responsável solidário 
pelo recolhimento do mesmo.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº. 2008/000832 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 2.479,16 (dois mil, quatrocentos e setenta e 
nove reais e dezesseis centavos), R$ 61,05 (sessenta e um reais e cinco centavos), 
R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) e R$ 222,83 (duzentos e vinte e dois 
reais e oitenta e três centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 1.218,12 (um mil, 
duzentos e dezoito reais e doze centavos) e R$ 83,94 (oitenta e três reais e noventa 
e quatro centavos), referentes os campos 4.11 e 7.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


