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ACÓRDÃO Nº: 458/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500558          
REEXAME NECESSÁRIO: 2541
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ABREU & GOMES LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária em Levantamento Básico do ICMS.  
Comprovação do Parcelamento do Valor Reclamado – Não há que prevalecer o 
crédito tributário reclamado, quando comprovado seu recolhimento antes da 
auditoria fiscal.

ICMS. Exigência Tributária em Levantamento do ICMS – Substituição Tributária.
Parcela de Imposto Reclamado Relativo aos Estoques de Peças Existentes em 
31/12/2004. Protocolo ICMS 36/04 – A reclamação tributária há que prevalecer em 
parte, quando os cálculos do imposto relativo a estoques de peças foram efetuados 
com falha.

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 de nº 2008/001486 na parte que absolveu o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.460,62 (um mil, 
quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) e R$ 1.054,11 (um mil, 
cinquenta e quatro reais e onze centavos), referentes os campos 7.11 e 8.11, 
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$ 
134,21 (cento e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativa ao período de 01.01 
à 31.12.2003, conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, 
contido no contexto 4 dos autos.

Recolher a importância de R$ 6.644,52 (seis mil, seiscentos e quarenta e 
quatro reais e cinqüenta e dois centavos), referente a parcela de imposto devido por 
substituição tributária (retenção na fonte), sobre mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais, relacionadas no levantamento substituição tributária, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004, contido nos contextos 5 e 8 dos autos.
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Recolher a importância de R$ 934,21 (novecentos e trinta e quatro reais e 
vinte e um centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito registrado no 
livro próprio, conforme constatado através do levantamento básico do ICMS, relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2004, contido no contexto 6 dos autos.   

Recolher a importância de R$ 1.460,62 (um mil, quatrocentos e sessenta 
reais e sessenta e dois centavos), referente a apuração a menor do imposto 
registrado no livro próprio, constatado através do levantamento básico do ICMS, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004, contido no contexto 7, dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 09/09/2008.

Sentença foi lavrada, diz que o auto de infração decorre da constatação de 
que a autuada deixou de recolher ICMS, relativo a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas não registradas, constatado no levantamento conclusão 
fiscal, onde a autuada acatou a exigência, fazendo um parcelamento do crédito 
tributário, do contexto 4. Quanto ao contexto 5, relativo a parcela de imposto devida 
por substituição tributária, por aquisição de mercadorias sujeitas a esse regime de 
apuração, a autuada fez o recolhimento desse quantum, fls. 99 dos autos. Quanto 
ao contexto 6, relativo a aproveitamento indevido de crédito, a autuada acatou a 
exigência, fazendo um parcelamento do crédito tributário. Já no contexto 7, relativo a 
apuração a menor do imposto devido no livro próprio, o contribuinte trouxe aos autos 
o DARE nº 143702, por ter sido recolhido normal. Quanto ao contexto 8, referente a 
parcela de imposto devido por substituição tributária sobre mercadorias existente no 
estoque em 31.12.2004, a autuada alega que o fundo de estoque é de R$ 
14.700,34, a ser pago em 36 parcelas, que já pagou 26 parcelas, que faltam 
somente 10 parcelas. Que efetivamente tem razão o contribuinte, pois, somente falta 
a recolher a importância de R$ 5.394,79. Face a isso, julga procedente em parte 
para condenar ao pagamento na importância de R$ 134,21, contexto 4; R$ 934,21, 
contexto 6 e suspenso pelo parcelamento; R$ 195,62 campo 5 e extinto pelo 
pagamento; R$ 5.394,79, contexto 8. E absolve na importância de R$ 1.460,62, 
contexto 7 e R$ 1.054,11, contexto 8.    

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

Despacho nº 219/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando a 
manifestação da REFAZ, não manifestação do contribuinte da sentença prolatada 
em primeira instância e a não apresentação de recurso voluntário relativo a parte 
condenada. E, também, que o valor absolvido é superior ao valor de alçada, 
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considerando que o processo alcançou seus objetivos quanto a parte condenada, 
que se dê prosseguimento somente quanto a parte absolvida. 

Considerando o despacho do Chefe do CAT a este pleno, o julgamento do 
processo somente quanto aos contextos 7 e 8, tendo em vista que os outros 
contextos já alcançaram seus objetivos.

Quanto ao contexto 7, o valor a menor apurado e registrado no livro fiscal 
próprio, após juntado aos autos o DARE nº143702, conclui-se a inexistência de 
crédito tributário a recolher ao Erário.

Relativamente ao contexto 8, parte dos valores detectados pela Auditoria 
Fiscal foram recolhidos, conforme bem fundamentado na sentença prolatada em 
primeira instância, no que acompanho, por estar totalmente correta.

Com essas considerações, entendo que o valor absolvido, que está em 
julgamento, deve prevalecer neste Contencioso, por estar correto.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº 2008/001486 na parte 
que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.460,62 
(um mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) e R$ 1.054,11 
(um mil, cinquenta e quatro reais e onze centavos), referentes os campos 7.11 e 
8.11, respectivamente.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


