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ACÓRDÃO Nº : 619/2009
PROCESSO Nº : 2008/6040/501496
REEXAME NECESSÁRIO: 2631
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : COMERCIAL VAREJISTA PEÇAS CRUZEIRO LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.700-8

EMENTA: ICMS. Imposto Devido por Substituição Tributária. Estoque de Peças e 
Acessórios Existentes em 31/12/2004. Parcelamento – Deve prevalecer a exigência 
fiscal somente no tocante às parcelas vencidas a época do lançamento, sendo 
incabível exigir as parcelas vincendas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2008/000968 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 59.438,12 
(cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e doze centavos), mais 
acréscimos legais; e julgar nulo o valor de R$ 53.311,04 (cinquenta e três mil, 
trezentos e onze reais e quatro centavos), referente ao campo 4.11, 
respectivamente. O COCRE, por maioria, conheceu e negou-lhe provimento ao 
Recurso Voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de novembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS na importância de R$ 
112.749,16 (cento e doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis 
centavos), referente ao imposto devido por substituição tributária sobre o seu 
estoque de mercadorias tributadas no exercício de 2004.

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

A julgadora de primeira instância retornou os autos ao autor do procedimento 
para saneamento, que lavrou termo de aditamento às fls.36, retificando o contexto 
4.1 e 4.13. 

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento parcial, condenando o sujeito passivo ao pagamento de crédito tributário 
no valor de R$ 59.438,12 (cinqüenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e 
doze centavos), parte do campo 4.11, com a penalidade sugerida no campo 4.15 do 
auto, acrescido de juros, multa e atualização monetária e declarando nulo, sem 
julgamento de mérito, o crédito tributário no valor de R$ 53.311,04 (cinqüenta e três 
mil, trezentos e onze reais e quatro centavos), parte do campo 4.11 do auto.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e da Representação Fazendária o 
contribuinte apresentou recurso intempestivo, alegando, em síntese, que a solução 
mais razoável para este caso seria a figura da substituição tributária na forma como 
ocorre nas outras modalidades tributárias, sem considerar a tributação por meio de 
margem de agregação, evitando, assim, a presunção no direito tributário, que 
sempre que possível deve ser afastada. 

De todo o exposto requer a total improcedência do auto de infração. 

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de imposto devido 
por substituição tributária sobre estoques de mercadorias tributadas do exercício de 
2004, constatou-se que o prazo para o início do recolhimento das parcelas devidas 
iniciou-se em 18 de julho de 2005 e o auto de infração foi lavrado em 13 de maio de 
2008, portanto, a cobrança só é devida referente às parcelas vencidas até a época 
do lançamento, que totalizam 34 parcelas, as parcelas vincendas não podem ser 
cobradas do contribuinte como ocorre no presente auto de infração. 

Destarte, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância para julgar procedente em parte auto de infração n° 2008\000968, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
59.438,12 (cinqüenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e doze centavos), 
mais acréscimos legais, e julgando nulo o valor de R$ 53.311,04 (cinqüenta e três 
mil, trezentos e onze reais e quatro centavos), referente ao campo 4.11. Conheço e 
nego provimento ao Recurso Voluntário.  
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


