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ACÓRDÃO Nº:405/2009
PROCESSO Nº: 2007 / 6040 / 502426
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7604
RECORRENTE: SERVCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Levantamento Comparativo Contábil Fiscal. Comércio Varejista de 
Autopeças. Substituição Tributária - Não deve prevalecer a exigência tributária em 
razão da imprestabilidade do levantamento utilizado para apurar a infração 
denunciada.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprestabilidade do 
levantamento utilizado para apurar a infração denunciada, argüida pelo conselheiro 
João Gabriel Spicker, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 02 de julho de 2009, o conselheiro Mario Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos, por ter deixado de recolher o ICMS 
referente à saída de mercadorias tributadas, não registrada no livro próprio, apurado 
por levantamento Contábil e Fiscal nos valores de R$.445,83 (quatrocentos e 
quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referente ao período de 01.01.2003 
a 31.12.2003, contexto 4.11; R$.886,94 (oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e 
quatro centavos) referente ao período de 01.01.2005 a 31.12.2005, contexto 5.11 e 
R$.7.800,84 (sete mil e oitocentos reais e oitenta e quatro centavos), referente ao 
período de 01.01.2006 a 31.12.2006, contexto 6.1.

A autuada foi intimada por AR, apresentou impugnação, alegando que o 
levantamento das entradas de mercadorias, somando todas as compras efetuadas 
nos períodos citados, incluindo todos os códigos do CFOP, quando na verdade só 
deveria considerar as compras de mercadorias de fora e de dentro do estado para 
comercialização, pois só estas compõem o custo para revenda, e que as compras 
do imobilizado e material de consumo da empresa não devem ser considerados, 
pois sendo assim, jamais o livro fiscal vai bater com o valor do CMV do Diário.

Que se houvesse omissão de venda, não haveria ICMS a ser pago, pois a 
empresa só trabalha com produtos sujeitos a substituição tributária, e que detectou 
um erro no contexto 6.1, onde o auditor citou um valor de R$. 45.887,30 como sendo 
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o ICMS não recolhido, sendo que esse valor se refere ao valor da mercadoria que 
serviu de base de cálculo, requerendo o cancelamento do auto de infração.

O julgador de primeira instância determinou o retorno dos autos ao autuante 
ou a seu substituto, para que, caso concorde se manifeste, e se entender necessário 
e cabível providencie o saneamento dos autos, e se assim o fizer, se prejudicial ao 
autuado, dê ciência ao sujeito passivo da retificação/aditamento da peça acusatória.

O auditor autuante lavrou Termo de Aditamento, corrigindo o valor do ICMS a 
recolher descrito no campo 6.1, de RS. 45.887,30 para R$. 7.800,84.

Intimado, via AR, do termo de aditamento, o contribuinte não se manifestou.

Em sentença, o julgador de primeira instância conheceu da impugnação 
apresentada, negou-lhe provimento e julgou procedente o auto de infração nº 
2008/003075, nos valores de R$.445,83 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e 
oitenta e três centavos), campo 4.11; R$.886,94 (oitocentos e oitenta e seis reais e 
noventa e quatro centavos), campo 5.11 e R$.7.800,84 (sete mil e oitocentos reais e 
oitenta e quatro centavos), campo 6.11, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, ratificando as preliminares argüidas na 
impugnação, e que a recorrente trata-se de empresa de comércio varejista de 
autopeças, e que, portanto, são todos produtos alcançados pela substituição 
tributária, fato este facilmente constatado pela BIC, requerendo para que seja 
julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o lançamento.

Foi levantada a preliminar de nulidade do lançamento por imprestabilidade do 
levantamento utilizado para apurar a infração denunciada, argüida pelo conselheiro 
João Gabriel Spicker.

Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprestabilidade do levantamento utilizado para apurar a infração denunciada, e 
julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


