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ACÓRDÃO Nº:445/2009
PROCESSO Nº: 2008/7130/500104          
REEXAME NECESSÁRIO: 2530
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: DIAUTO DIANÓPOLIS AUTO PEÇAS LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária em Levantamento da Conta Mercadorias. 
Estoques Iniciais e Finais de Mercadorias Sujeito a Substituição Tributária – Não há 
que ser devido o imposto reclamado por auto de infração embasado em 
levantamento elaborado com falhas.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000596 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 8.842,33 (oito mil, oitocentos e quarenta 
e dois reais e trinta e três centavos) e R$ 29.002,85 (vinte e nove mil, dois reais e 
oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 25 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
37.845,18 (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao período 
de 01.01.2005 à 31.12.2005 e 01.01.2007 à 31.12.2007, contido nos contextos 4 e 5, 
dos autos.

Contribuinte apresentou impugnação, tempestivamente, em 05/05/2008.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência para que o sujeito passivo especifique a forma de tributação dos produtos 
em estoque. O contribuinte atende a solicitação do Julgador Singular.

Sentença foi lavrada, onde diz que rejeita as preliminares argüidas pela 
impugnante, pois a lei que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte ampliou o limite de faturamento para até R$ 2.400.000,00 e que o 
Auditor Fiscal III, já possuía, nesta oportunidade, capacidade para auditar empresas 
até esse limite. Sobre o mérito, diz que as pretensões fiscais referem-se a omissão 
de saídas de mercadorias tributadas, que a razão assiste a autuada, pois, a partir de 
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2005, peças e componentes e acessórios para utilização de produtos 
autopropulsados e outros fins passaram à condição de substituição tributária, por 
força do Protocolo ICMS nº 36/04 e regulamento pelo Decreto nº 2.306/04. Portanto, 
os estoques iniciais e finais considerados nos levantamentos como sendo 
mercadorias tributadas, são na verdade mercadorias sujeitas à substituição 
tributária. Com essas considerações, julga improcedente o auto de infração.    

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou improcedente o auto de 
infração.

O contribuinte, em manifestação a sentença prolatada em primeira instância e 
ao parecer da REFAZ, diz-se satisfeito com a sentença.

Despacho nº 190/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando a 
manifestação da REFAZ e a manifestação do contribuinte quanto a sentença 
prolatada em primeira instância e ao reexame necessário, e que o valor absolvido 
ser superior ao valor de alçada, que o processo vá a julgamento.

O trabalho fiscal foi elaborado com falhas, pois, os estoques iniciais e finais 
de mercadorias, considerados como sendo tributadas, entretanto, são na verdade 
mercadorias com substituição tributária.

A Portaria SEFAZ nº 1.799/02, estabelece que os percentuais de margem de 
lucro somente sejam atribuídos a mercadorias tributadas, neste caso, não 
prevalecem as margem de valores agregados, portanto, o trabalho não pode 
prevalecer neste Contencioso.  

Face a isso, a Julgadora Singular julgou improcedente o auto de infração, no 
que foi acompanhado pela Representação Fazendária, através do seu parecer. 
Entendo que o trabalho ficou comprometido e devo julgá-lo da mesma forma, que na 
instância primeira.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2008/000596 e absolvo 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 8.842,33 (oito mil, 
oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) e R$ 29.002,85 (vinte e 
nove mil, dois reais e oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


