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ACÓRDÃO Nº : 641/2009
PROCESSO : 2008/6860/501181         

RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.668
RECORRENTE : MULTIMÁQUINAS PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.375.033-5

EMENTA: ICMS/ST Recolhido a Menor Sobre Mercadorias Adquiridas. Ausência de 
Separação por Situação Tributária - Torna-se nulo o auto de infração que não 
separa corretamente as mercadorias adquiridas sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da 
matéria tributável, arguida pelo relator e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 11 dias do mês de novembro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher ICMS no valor de 
R$22.423,41 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e um 
centavos), em quatro contextos, referente a parcela do imposto devido por 
substituição tributária sobre mercadorias adquiridas; conforme levantamentos 
substituição tributária relativos ao mês de agosto/2005, aos anos de 2006, 2007 e 
2008, até 31/07.

           A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
solicitando diligência para apontar a situação das mercadorias constantes nas notas 
fiscais levantadas, de acordo com a legislação vigente.

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem, para que o autor 
do procedimento tome as providências necessárias face às alegações da autuada.

           O autor se manifesta às fls. 222 a 227, apresenta termo de aditamento às fls. 
228 e 229 e, anexa documentos de fls. 230 a 302.
           Intimado por ciência direta, do termo de aditamento, o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva.
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O julgador 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 no valor total autuado, acrescido das cominações 
legais.

Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguindo que a sentença de primeira 
instância refutou as preliminares, sem enfrentar os fundamentos apontados na 
impugnação, de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, ofensa à lei, 
ilegitimidade passiva e incompetência funcional. 

          Quanto ao mérito, alega que não é porque o contribuinte errou ao escriturar 
todas as operações como substituição tributária, que deixa de ter direito aos 
benefícios do TARE e do Convênio 52/91. Que no Termo de Acordo o fisco deixou a 
critério do contribuinte aplicar o sistema da antecipação ou do regime normal de 
recolhimento do ICMS, na hipótese de mercadorias não sujeitas ao regime de 
substituição tributária.

          Em sua manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância. 

Em análise às preliminares constata-se que os autores do procedimento não 
separaram as mercadorias por sua real situação tributária, mas pelo modo de 
escrituração, lançando em seu levantamento como substituição tributária todas as 
mercadorias em que o imposto foi pago antecipadamente, como se isso por si só 
determinasse essa situação. Desta forma, incluindo em seu levantamento todas as 
mercadorias cujo imposto foi pago antecipadamente, não havendo separação por 
situação tributária. 

Pelo exposto, voto pela nulidade do auto de infração por imprecisão da 
matéria tributável e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 15 
dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


