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ACÓRDÃO Nº:  36 /2009
PROCESSO: 2008/6040/501529         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.338
RECORRENTE: LUIZ SERGIO CEREZOLI ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Documento Fiscal Erroneamente Lançado. Mercadoria Tributada Como 
Isenta - Correta a exigência quando comprovado o equívoco do contribuinte.

Documento Fiscal. Preenchimento de Vias com Divergência - Improcede a 
cobrança quando comprovado o cancelamento do referido documento fiscal.

Diferencial de Alíquota. Aquisição do Ativo Fixo. Falta de Recolhimento - Há que 
se exigir o recolhimento do diferencial de alíquota quando da aquisição do ativo 
fixo.

Crédito de ICMS. Aproveitamento Indevido - Não há que prosperar lançamento 
relativo a aproveitamento indevido de créditos quando a referida exigência já se 
encontrava com o parcelamento do débito em curso.

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 do auto de infração 
nº2008/000975 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$882,78 (oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e 
oito centavos), R$299,36 (duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis 
centavos), e R$111,00 (cento e onze reais), referentes os campos 4.11, 6.11 e 
7.11, respectivamente, e suspenso pelo Pedido de Parcelamento de Débitos -
PPD; e improcedente os valores de R$612,68 (seiscentos e doze reais e sessenta 
e oito centavos), e R$2.991,42 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e 
quarenta e dois centavos), referentes os campos 5.11 e 8.11, respectivamente. O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 12 de fevereiro de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de 
Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1 
por deixar de Recolher ICMS na importância de R$ 882,78 (Oitocentos e oitenta e 
dois reais e setenta e oito centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
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registradas no livro de saídas como não tributadas, referente as notas fiscais série 
D-1 n.º 41479 e M-1 n.º 255, relativo ao exercício de 2006. No campo 5.1 por 
deixar de recolher ICMS na importância de R$ 612,68 (Seiscentos e doze reais e 
sessenta e oito centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro de registro de saídas, relativo ao exercício de 2006, sendo 
que a nota fiscal D-1 nº. 39872 foi preenchida com valores divergentes em suas 
respectivas vias. Nos campos 6.1 e 7.1 por deixar de recolher ICMS diferencial de 
alíquota relativo à aquisição do ativo fixo na importância de R$ 410,36 
(Quatrocentos e dez reais e trinta e seis centavos), relativo ao exercício de 2007. 
No campo 8.1 por aproveitar-se indevidamente de créditos de ICMS relativos aos 
lançamentos nos livros de registro de apuração de outros créditos de ICMS, 
paginas 14, 18 e 20 do livro nº. 15.

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo aos autos 
intempestivamente, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação e face à 
revelia 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 tempestivo a este conselho, argüindo, em síntese, 
que o valor de R$ 2.949,80 refere-se a ICMS já cobrado por meio de IDNR de 
numero 2008/000570; que o valor de R$ 30,64 refere-se a aproveitamento de 
crédito de ICMS no mês de agosto de 2007, quando a empresa já se encontrava 
enquadrada ao sistema simples de tributação, o valor de R$ 10,98 também se 
refere a aproveitamento de créditos de ICMS relativo ao mês de setembro de 
2007. Como foi possível indicar e cobrar valores de aproveitamento indevido de 
créditos de ICMS, quando o mesmo já se encontra devidamente parcelado ou 
após o correto enquadramento da requerente na nova modalidade de tributação 
denominada supersimples; que a auditora considerou a nota fiscal numero 39872, 
série D1, como saída de mercadorias tributadas, quando a mesma foi cancelada, 
finalmente, vem requerer o imediato cancelamento do presente auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
devolução deste à Coletoria de preparo para que se intime a autuada a 
apresentar os originais da nota fiscal, série D - 1, nº 39872 e fotocópias da nota D 
– 1, nº. 39873, bem como sejam anexadas, aos autos, fotocópias do IDNR n.º 
2008/000570 e do alegado Demonstrativo de Débitos Fiscais – DDF – ICMS 
950/003415, efetuado em 02/06/2008.
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Às folhas 54 a 111, o contribuinte junta aos autos termo de acordo de 
parcelamento de débitos fiscais, DARES, segundas vias de diversas notas fiscais 
de saídas serie D-1 e todas as vias da nota fiscal de saída nº. 039872.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
procedência dos créditos tributários lançados nos 4, 6 e 7 da peça acusatória e 
suspensos a sua exigibilidade pelo parcelamento, conforme documento anexado 
na contracapa do presente processo, e pela improcedência dos contextos 5 e 8 
do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatada a irregularidade 
apontada em relação ao contexto 4, que se trata de cobrança de ICMS pelo fato 
do contribuinte ter registrado no livro de registro de saídas mercadorias como 
isentas quando na verdade são tributadas, fato este reconhecido pelo contribuinte 
ao apresentar o termo de acordo de parcelamento. Em relação aos contextos 6 e 
7, que tratam de falta de recolhimento de ICMS diferencial de alíquota referente a 
aquisição de mercadorias que compõe o ativo fixo da empresa, não há 
contestação por parte do contribuinte, uma vez que também é apresentado o 
termo de acordo de parcelamento dos referidos valores. Em relação ao contexto 
5, que cobra ICMS pelo suposto preenchimento divergente nas vias da nota fiscal 
serie D-1, nº 39872, improcede a exigência, uma vez que o contribuinte 
apresentou todas as vias da referida nota fiscal como cancelada. E o contexto 8, 
que diz que o contribuinte aproveitou indevidamente crédito de ICMS relativo aos 
lançamentos no livro de registro de apuração de ICMS, o referido crédito trata-se 
de imposto que já se encontra devidamente parcelado, conforme demonstrativo 
de débitos trazido aos autos pelo contribuinte.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte do auto de infração nº2008/000975 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$882,78 (oitocentos e oitenta 
e dois reais e setenta e oito centavos), R$299,36 (duzentos e noventa e nove 
reais e trinta e seis centavos), e R$111,00 (cento e onze reais), referentes aos 
campos 4.11, 6.11 e 7.11, respectivamente, e suspenso pelo Pedido de 
Parcelamento de Débitos - PPD; e improcedente os valores de R$612,68 
(seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos), e R$2.991,42 (dois mil, 
novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), referentes aos 
campos 5.11 e 8.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
             dias do mês de                        de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


