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ACÓRDÃO Nº : 242 /2010
PROCESSO : 2009/6040/501996
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7757
RECORRENTE : BECKMANN E HAEFFNER LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.068.569-9

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Redução Equivocada na Base de Cálculo. 
Retenção do Imposto a Menor - Prevalece a exigência tributária quando restar 
comprovado o recolhimento a menor do imposto devido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/001141 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
796,73 (setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), R$ 2.658,26 
(dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), R$ 2.432,90 
(dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e R$ 830,06 
(oitocentos e trinta reais e seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, mais 
acréscimos legais. 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 23 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada nos contextos 4.1 a 7.1, por deixar de recolher ao 
Tesouro Estadual o valor total de R$ 6.717,95 (seis mil, setecentos e dezessete 
reais e noventa e cinco centavos), referente ao ICMS Substituição Tributária, em 
virtude de ter aplicado redução na base de cálculo equivocadamente, onde resultou 
em uma retenção de imposto a menor, conforme Levantamento Substituição 
Tributária, relativo aos exercícios de 2004 a 2007.

A empresa foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa em razão da 
descrição da infração não abranger de forma clara e precisa quais atos praticados 
pelo recorrente foram em desacordo com a lei, assim como o período em que 
ocorreu a infração é um tanto quanto vago, dificultando os argumentos de defesa.
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A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração em sua 
totalidade.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que a autoridade fiscal incorreu em erro, uma vez que ao 
aplicar o preço de pauta do gelo em cubo utilizou um valor de R$ 0,50 (cinqüenta 
centavos), quando, na verdade, o preço fixado no Boletim Informativo de Preços 
para o atacado, à época dos fatos geradores, é de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos). 
A fiscal aplicou preço pautado para o varejo, mas tendo em vista tratar-se de 
indústria, a pauta correta é a prevista para o atacado. A utilização errônea da base 
de cálculo, ainda por cima, a maior, acarreta prejuízo patente ao recorrente.

Alega, ainda, que a empresa não deixou de recolher nenhum valor a título de 
ICMS-ST, tendo aliás, recolhido mais imposto do que o efetivamente devido, pois 
durante a perícia contábil chegou-se a conclusão de que, na verdade, durante todo o 
período referido na autuação, a recorrente, equivocadamente, invertia a base de 
cálculo do ICMS normal e a do ICMS-ST no momento de especificá-las na Nota 
Fiscal, o que gerou recolhimento de imposto indevido durante todo o período.

Ao final, requer o provimento do recurso voluntário e a produção de todas as 
provas em direito admitidas, em especial a documental acostada aos autos, bem 
como a pericial, se necessário.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando as 
alegações e a apresentação de levantamento similar, confrontando os resultados 
apresentados pela autora do procedimento, recomendou o encaminhamento dos 
autos a assessoria técnica para análise e parecer conclusivo e, não sendo esse o 
entendimento dos Conselheiros, solicita a confirmação da sentença prolatada em 
primeira instância. 

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que, após a 
análise da assessoria técnica, confrontando os levantamentos realizados pela 
autoridade autuante e pelo contribuinte, concluiu-se que cabe razão a Fazenda 
Pública, uma vez que o levantamento elaborado pelo contribuinte não apresenta 
nada que possa ilidir o feito.

A defesa como um todo expressa apenas uma situação que imagina ideal 
para não ter contra si a reclamação que tem e, para isso, acaba revelando o 
recolhimento a menor do ICMS próprio e o desejo de ressarcir-se do imposto que 
não suportou.
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De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2009/001141 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 796,73 (setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), 
R$ 2.658,26 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), 
R$ 2.432,90 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e R$ 
830,06 (oitocentos e trinta reais e seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 
7.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 03 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


