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ACÓRDÃO Nº:512/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502500
REEXAME NECESSÁRIO: 2.553
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: GELO SUL COM. DE PEÇAS E ELETROD. ASSIST. TEC. LTDA.

EMENTA: Imposto Declarado e Não Recolhido - Há que se exigir o crédito tributário 
quando o mesmo é declarado e não ocorre o recolhimento.

Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS. Vendas Efetuadas a Órgãos do 
Poder Executivo Estadual - São isentas de ICMS as operações realizadas com 
órgãos do Poder Executivo Estadual quando concedido o desconto relativo ao valor 
do imposto.

Suprimento Ilegal de Caixa. Receita Registrada sem Menção de Número dos 
Documentos. Empresa Prestadora de Serviços de Manutenção – É legal o 
suprimento de caixa quando as receitas são provenientes de prestação de serviços.

Imposto Declarado a Menor. Empresa Enquadrada ao Sistema de Micro e Pequenas 
Empresas. Extrapolado Limite de Faturamento – Há que se exigir o ICMS normal 
apenas sobre o valor que ultrapassa o limite de faturamento estabelecido para 
microempresas.

Omissão de Registro de Notas Fiscais de Saídas – Não procede a exigência do 
imposto quando as notas fiscais encontram-se devidamente lançadas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$1.576,08 
(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oito centavos), referente o campo 8.11. 
O COCRE conheceu e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para condenar 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$1.424,96 
(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), R$3.025,95 
(três mil, vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), R$5.005,96 (cinco mil, 
cinco reais e noventa e seis centavos), 15.271,78 (quinze mil, duzentos e setenta e 
um reais e setenta e oito centavos), referente os campos 4.11, 6.11, 7.11 e 9.11; 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver o sujeito passivo dos valores 
de R$3.351,20 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), 
R$3.783,08 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e oito centavos), R$26.763,25 
(vinte e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), e 
R$3.039,15 (três mil, trinta e nove reais e quinze centavos), referente os campos 
5.11, 8.11 a 10.11, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
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conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, Juscelino Carvalho 
de Brito e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 17 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 63.241,41 (sessenta e três mil, 
duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), referente ao imposto 
declarado e não recolhido, aproveitamento indevido de crédito de ICMS e omissão 
de registro ou registro a menor de saídas de mercadorias tributadas, nos exercícios 
de 2004 a 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva, incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte.

Intimado da decisão de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, argüiu nulidade da sentença de primeira instância pelo fato da 
julgadora ter declarado a revelia e não ter analisado e julgado as matérias de direito. 

No mérito, diz que na infração lançada no contexto 4 foram ignorados na 
totalidade os créditos provenientes das entradas no referido período e fez-se um 
levantamento de estorno de créditos maior que os relatados no levantamento, que 
torna inexistente o valor do ICMS a recolher e que na maior parte do ano a empresa 
era optante do simples Estadual.

Quanto ao lançamento efetuado no contexto 5, o aproveitamento encontra-se 
lançado no livro de ICMS do mês correspondente, na condição de outros créditos, 
referente a vendas efetuadas ao Estado, com fundamento no artigo 4º, inciso 
LXXXIX do decreto 467/97 e, que o crédito proveniente de compras de mercadorias 
já é superior ao ICMS devido no período, tornando inexistente o aproveitamento 
indevido.

No campo 7, diz que não procede a alegação do fisco, porque ao fazer a 
apuração do débito esqueceu de considerar nas saídas a redução de 29,41% da 
Base de Cálculo, mas em contrapartida considerou o estorno de crédito existente 
nos livros da época, para apuração do saldo, sendo esse estorno de créditos 
justamente o referente à redução da base de cálculo das entradas.
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No item 8, alega que o fiscal incorre em grave equívoco, pois a empresa 
também presta serviço a prazo, não havendo incidência de imposto no recebimento 
dos mesmos; que o valor que o fiscal diz ser suprimento de caixa e não constam 
notas fiscais para o mesmo, são referentes a serviços a prazo, recebidos na data, 
não sendo estes tributados pelo ICMS.

No item 9, diz que o imposto não é devido porque o contribuinte estava 
enquadrado no beneficio de microempresa, recolhendo o tributo com a carga 
tributária de 2%, sendo que o fiscal utilizou a alíquota de 17%.

No item 10, aduz que as notas fiscais mencionadas encontram-se lançadas 
corretamente, e que nas notas números 578 e 580 o fiscal não observou a redução 
de 29,41% que a empresa pode se beneficiar e a nota número 579 refere-se à 
venda para órgão da administração publica estadual, isenta de tributação.

Ao final, requer o provimento do presente recurso e que o auto de infração 
seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para julgar o auto de infração procedente em 
parte, por entender que os créditos referentes aos contextos 4 e 8 ficam 
comprometidos, pois o alegado imposto, declarado e não recolhido no campo 4.1 
deve se referir à diferenças das alíquotas de 2% para 17%, bem como o crédito 
reclamado no contexto 8 deveria ser reclamado por alíquota de 2%, quanto ao 
contexto 5, entende ser procedente o crédito reclamado devido a empresa na 
condição de microempresa estar impedida de aproveitar créditos de ICMS, quanto 
aos créditos reclamados nos contextos 6 e 7, entende que os mesmos não merecem 
qualquer discussão, por ser imposto declarado e não recolhido. Relativo aos 
contextos 9 e 10, entende que a autuada não laborou conforme mandava o decreto 
1758/03, para fazer jus ao beneficio fiscal da isenção do imposto nas operações de 
vendas aos órgãos integrantes da administração Publica Estadual, entende ser 
correta a reclamação do crédito, cujo benefício não foi repassado aos adquirentes 
dos produtos, na forma de descontos nos preços, todavia, entende oportuna a 
redução desses créditos em 29,41%.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que em relação 
ao contexto 8, o autor do procedimento não concedeu a redução da base de cálculo 
de 29,41% a que tem direito o contribuinte, fato este observado pela julgadora de 
primeira instância que concedeu a redução e absolveu o contribuinte no referido 
valor.
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Analisando os contextos 4; 6 e 7 do auto de infração, resta claro que o 
contribuinte declara o imposto, porém, não recolhe os referidos valores.

Em relação ao contexto 5, o contribuinte não recolheu o imposto referente a 
vendas efetuadas a órgãos públicos estaduais, portanto, com se percebe nas provas 
juntadas aos autos, o mesmo se encontra acobertado pelo benefício concedido pelo 
artigo 4º. Inciso LXXXIX do Decreto 462/97.

Em análise mais aprofundada ficou constatado que o crédito tributário 
reclamado no contexto 8, que trata de cobrança de ICMS por omissão de registro de 
saídas de mercadorias não contabilizadas, referente a suprimento ilegal de caixa, 
como se percebe a empresa ora autuada tem também como atividade a prestação 
de serviços e os valores mencionados como suprimento ilegais de caixa são na 
verdade receitas oriundas de prestação de serviços.

Quanto ao contexto 9 do auto de infração, no referido exercício a empresa 
estava enquadrada ao regime de micro e pequena empresa sendo que recolhia o 
imposto pela alíquota estabelecida pela lei das micro e pequenas empresas, porém, 
no referido exercício ultrapassou o limite estabelecido, sendo que ao valor 
excedente é cabível a cobrança do ICMS normal.

Em relação ao contexto 10, resta claro que as referidas notas fiscais alvo da 
presente autuação encontram-se devidamente lançadas.

Pelo Exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz o valor de R$1.576,08 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oito 
centavos), referente o campo 8.11. Também conheço e dou provimento parcial ao 
Recurso Voluntário para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$1.424,96 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e 
noventa e seis centavos), R$3.025,95 (três mil, vinte e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), R$5.005,96 (cinco mil, cinco reais e noventa e seis centavos), 15.271,78 
(quinze mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), referente os 
campos 4.11, 6.11, 7.11 e 9.11; respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver 
o sujeito passivo dos valores de R$3.351,20 (três mil, trezentos e cinquenta e um 
reais e vinte centavos), R$3.783,08 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e oito 
centavos), R$26.763,25 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e 
cinco centavos), e R$3.039,15 (três mil, trinta e nove reais e quinze centavos), 
referente os campos 5.11, 8.11 a 10.11, respectivamente.
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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 vencedor

Representante Fazendário


