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ACÓRDÃO Nº: 505/2009
PROCESSO Nº: 2008/7040/500125
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.625
RECORRENTE: ELCINELIA BESERRA DA SISLVA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária de Autopeças do Inventário 2004. Cálculo 
para Recolhimento Efetuado com Equívoco. Valores Parcelados Recolhidos – Não 
há que prevalecer na totalidade a exigência quando comprovado que parte do tributo 
encontra-se recolhido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao Princípio 
da Segurança Jurídica, arguida pela REFAZ. 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. 2008/001780 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 697,53 
(seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), referente o campo 
4.11, mais acréscimos legais; e improcedente no valor de R$ 2.523,09 (dois mil, 
quinhentos e vinte e três reais e nove centavos), referente o campo 4.11. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola 
Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 21 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher aos cofres públicos a 
importância de R$ 3.220,62 (três mil, duzentos e vinte reais e sessenta e dois 
centavos), relativo ao ICMS substituição tributária sobre o estoque de peças do 
inventario de 2004, o contribuinte solicitou ao delegado regional o parcelamento do 
imposto em 36 parcelas, tendo o mesmo recolhido ao erário R$ 1.892,43.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 45, a julgadora de primeira instância volve os autos à 
origem para saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme termo de aditamento de folhas 49.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo.

Não Argüiu preliminar e, no mérito, diz que o auditor equivocou-se em seu 
calculo e deduziu 5% do ICMS encontrado e não do estoque como manda o decreto 
2.457, de 07/05/2005, portanto, requer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a nulidade 
da sentença de primeira instância, pois considerando a materialidade dos 
documentos de arrecadação em anexo, deveria ser dado ao contribuinte o direito de 
recolher qualquer resíduo de ICMS, referente ao estoque existente em 31/12/04, 
primeiramente em caráter espontâneo.

Analisado e discutido o presente processo, entendo que a preliminar de 
nulidade da sentença de primeira instância não deve prevalecer, pois tem como 
finalidade o saneamento do auto de infração, fato este ser impossível na instância 
em que se encontra.

No mérito, entendo que o contribuinte tem recolhido em dia os valores 
referentes ao ICMS Substituição Tributária sobre o estoque de autopeças de seu 
inventário de 31/12/2004, conforme guias juntadas aos autos, porém, ao efetuar o 
cálculo para pagamento do mesmo houve um equívoco nos valores, permanecendo 
um resíduo de imposto a recolher.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao 
Princípio da Segurança Jurídica, arguida pela REFAZ. No mérito, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2008/001780 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 697,53 
(seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), referente o campo 
4.11, mais acréscimos legais; e improcedente no valor de R$ 2.523,09 (dois mil, 
quinhentos e vinte e três reais e nove centavos), referente o campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


