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ACÓRDÃO Nº: 432/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501665 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.494
RECORRENTE: PISO FORTE COMÉRCIO DE MAT P CONSTRUÇÃO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Comércio Varejista de Mercadorias. Créditos de Energia 
Elétrica e Telefone - Impossibilidade de aproveitamento do crédito do imposto 
devido nas aquisições de energia elétrica e telefone para a atividade comercial 
varejista.

Operações de Saídas de Mercadorias. Falta de Registro em Livros Próprios. 
Redução da Base de Cálculo Não Concedida - Verificada, no curso processual, 
que a redução da base de cálculo em 29.41% não foi considerada para 
apuração do imposto exigido deve ser reduzida, na mesma proporção, a 
omissão de vendas de mercadorias tributadas. 

ICMS. Levantamento Específico de Mercadorias. Omissão de Saídas - É licita a 
exigência do ICMS apurado em levantamento que analisa o fluxo de entradas e 
saídas de mercadorias, tecnicamente bem elaborado.

  
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 2008/001047 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 770,44 (setecentos e setenta reais e 
quarenta e quatro centavos), R$ 516,06 (quinhentos e dezesseis reais e seis 
centavos), R$ 1.039,84 (um mil, trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 
R$ 1.366,31 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), 
R$ 739,91 (setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), R$ 
19.023,01 (dezenove mil, vinte e três reais e um centavo), R$ 2.191, 09 (dois 
mil, cento e noventa e um reais e nove centavos) e R$ 7.342,01 (sete mil,
trezentos e quarenta e dois reais e um centavo), referentes os campos 4.11 a 
11.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
7.925,58 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos), referente o campo 9.11. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 30 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
40.914,25 (quarenta mil, novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), 
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referente a 08 (oito) contextos, relativo a: aproveitamento indevido de crédito 
de ICMS  de  energia elétrica  e comunicação, contextos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11 
e 8.11, constatado através do levantamento básico de ICMS, a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, constatada através 
do levantamento específico e levantamento da conta caixa, período analisado 
01.10.2003 a 30.09.2007.

          A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação 
intempestiva.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de R$ 770,44, campo 4.11, R$ 516,06, campo 5.11, R$ 1.039,84, 
campo 6.11, 1.366,31, campo 7.11, R$ 739,91, campo 8.11, R$ 26.948,59, 
campo 9.11, R$ 2.191,09, campo 10.11, R$ 7.342,01, campo 11.11, todos com 
os acréscimos legais.

O chefe do CAT emite despacho a Assessoria Técnica para parecer 
sobre o lançamento. Após análise, a mesma informa que os contextos 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, e 8.1 não foram analisados, por não terem sido discutidos no mérito e 
referirem-se a aproveitamento indevido de crédito de serviços de comunicação 
e energia elétrica, ratifica o valor do contexto 9.1 e a omissão de vendas no 
valor de R$ 12.888,78 em 2007, do contexto 10.1 e altera a omissão de vendas 
no valor de R$ 43.188,31 para R$ 42.888,31, do contexto 11.1.

Ciente da sentença de primeira instância, a empresa apresentou recurso 
voluntário, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que o auditor não 
considerou a contabilidade da empresa, realizando uma conclusão fiscal em 
m2 de piso, através de um hipotético levantamento específico de estoque, que 
não foi realizado, pois não houve contagem e a empresa não vende apenas 
piso.

Que as vendas da empresa, no exercício em questão, mais o valor 
levantado pelo auditor, perfazem um total de R$ 465.040,78, o que significa 
que a empresa vendeu todas as suas mercadorias existentes, podendo fechar  
suas portas em 2006, realizando a conclusão fiscal com os números desejados 
pelo agente do fisco, apresenta também um lucro irreal, requer a impugnação 
total do auto de infração, todavia, conclui requerendo a impugnação total do 
auto de infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância 
e a procedência do auto de infração. 

Decorre a exigência fiscal da constatação de que a autuada deixou de 
recolher o ICMS em razão de aproveitamento indevido de crédito, não há o que 
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contestar, como de fato a autuada não contestou, visto que o auditor 
demonstrou no detalhamento do levantamento o ICMS apurado e o ICMS 
apurado com os ajustes de ofício, citando sua origem. Portanto, as exigências 
constantes dos campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11 e 8.11, reputam-se como 
verdadeiras, devendo prosperar o lançamento desse crédito tributário, pois o 
Art. 34, incisos II e III, da Lei 1.287/2001, descrito abaixo, estabelece que os 
referidos créditos não são de direito de empresas que tem como ramo de 
atividade “Comércio varejista”, que é o caso da empresa autuada, senão 
vejamos o que preceitua o artigo citado:

Art. 34. Na aplicação do art. 31 observar-se-á o 
seguinte: 
II – somente dará direito a crédito a entrada de 
energia elétrica no estabelecimento:
a) quando for objeto de operação de saída de 
energia elétrica;
b) se for consumida no processo de 
industrialização;
c) caso seu consumo resultar em operação de 
saída ou prestação para o exterior, na proporção 
destas sobre as saídas ou prestações totais;
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas demais 
hipóteses. (Redação dada pela Lei 1.744 de 
18.12.06).
Redação Anterior: (2) Lei 1.364 de 31.12.02.
d) a partir de 1o de janeiro de 2007, nas demais 
hipóteses; (Redação dada pela Lei 1.364 de 
31.12.02).
III – somente dará direito a crédito o recebimento de 
serviços de comunicação utilizados pelo 
estabelecimento:
a) ao qual tenham sido prestados na execução de 
serviços da mesma natureza;
b) quando sua utilização resultar em operação de 
saída ou prestação para o exterior, na proporção 
desta sobre as saídas ou prestações totais;
c) a partir de 1º de janeiro de 2.011, nas demais 
hipóteses..(NR) (Redação dada pela Lei 1.744 de 
18.12.06).

Observa-se que em relação aos contextos 10.11 e 11.11, também, não 
há nenhuma contestação por parte da autuada, considerando-se verdadeiros 
os fatos demonstrados.

O recurso da autuada restringe-se ao campo 9.11, onde consta a 
exigência de R$ 26.948,59, referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio. A exigência fiscal está fundamentada com o 
Levantamento Específico de Mercadorias. Observe-se que a Autuada, 
equivocadamente, faz referência ao Levantamento Conclusão Fiscal, como 
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documento que fundamenta a exigência fiscal, trata-se de Levantamento 
específico, o qual pode ser aplicado aos estabelecimentos que comercializam 
mercadorias tributadas, isentas ou não tributadas, sujeitas ou não a 
substituição tributária, seja do ramo atacadista ou varejista, podendo ser 
realizado em qualquer período, desde que conhecidos os estoques inicial e 
final, tenha a empresa escrita contábil ou não. Entendo que o contribuinte tem 
direito da redução da base de cálculo em 29.41%, sendo improcedente a parte 
relativa a redução. 

Ressalte-se que diante do argumento da autuada, de que não 
comercializa somente pisos, observa-se que na elaboração do Levantamento 
Específico de Mercadorias, o auditor deve selecionar as mercadorias a serem 
analisadas, dentre o vulto do universo das atividades da empresa, agrupando-
as segundo o seu gênero, de modo a alcançar uma expressividade razoável de 
seu faturamento. Portanto, foram observados no Levantamento Específico 
todos estes requisitos.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento 
parcial, voto para reformar a decisão de primeira instância e julgo procedente 
em parte o auto de infração nº 2008/001047 para condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 770,44 (setecentos e 
setenta reais e quarenta e quatro centavos), R$ 516,06 (quinhentos e 
dezesseis reais e seis centavos), R$ 1.039,84 (um mil, trinta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos), R$ 1.366,31 (um mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e trinta e um centavos), R$ 739,91 (setecentos e trinta e nove reais e 
noventa e um centavos), R$ 19.023,01 (dezenove mil, vinte e três reais e um 
centavo), R$ 2.191, 09 (dois mil, cento e noventa e um reais e nove centavos) 
e R$ 7.342,01 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e um centavo), 
referentes os campos 4.11 a 11.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$ 7.925,58 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais 
e cinquenta e oito centavos), referente o campo 9.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 04 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


