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ACÓRDÃO Nº : 27/2010
PROCESSO Nº : 2007/6040/502969
REEXAME NECESSÁRIO : 2736
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : O BARATEIRO COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.065.585-4

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Falta de Recolhimento da Parcela do 
Imposto Devido - Prevalece o lançamento tributário que, por meio de levantamento 
próprio,  comprove o não recolhimento do imposto devido.

Levantamento Conclusão Fiscal. Saída de Mercadorias Tributadas. Não Registro no 
Livro Próprio - Prevalece o lançamento fiscal quando comprovada a omissão de 
venda de mercadorias tributadas, resguardada a prerrogativa legal da concessão do 
benefício da redução de base de cálculo.

Aproveitamento Indevido de Crédito. Termo de Acordo de Regime Especial 
Suspenso - Prevalece a exigência fiscal que estorna créditos do ICMS aproveitados 
quando não estiverem embasados em legislação que os autorize.

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 nº 2007/003736 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 495,12 
(quatrocentos e noventa e cinco reais e doze centavos), R$ 1.717,15 (um mil, 
setecentos e dezessete reais e quinze centavos) e R$ 42.345,43 (quarenta e dois 
mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver do valor 
de R$ 715,41 (setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos), referente parte 
do campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira
Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de fevereiro de 2010, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em três contextos, no campo 4.1, por 
deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 495,12, referente a parcela do imposto 
devido por substituição tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio das 
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notas fiscais constantes do levantamento substituição tributária, relativo ao exercício 
de 2006.

No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 2.432,57, referente 
a saída de mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, relativo ao 
exercício de 2005, conforme constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

Por fim, no campo 6.1, foi autuada por aproveitamento indevido de crédito de 
ICMS no valor de R$ 42.345,43, referente ao aproveitamento de crédito fiscal 
presumido, autorizado pelo TARE Nº 1.602/2005, na apuração do ICMS de 
dezembro de 2006, conforme atesta a fotocópia do livro registro de apuração de 
ICMS e documentos obtidos junto ao sistema SIAT da Secretária da Fazenda.

A autuada foi intimada por ciência direta ao representante legal, apresentou 
impugnação intempestiva, não argüiu preliminar e, no mérito, aduz que o auditor 
fiscal procedeu três tipos de levantamentos e todos equivocados. 

A julgadora de primeira instância julgou o auto procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 
495,12, campo 4.11, no valor de R$ 1.717,15, parte do campo 5.11 e no valor de R$ 
42.345,43, campo 6.11, todos os valores acrescidos de multa, juros e atualização 
monetária e absolvendo no valor de R$ 715,41, parte do campo 5.11. 

Em manifestação, a Representação Fazendária recomenda a confirmação da 
decisão de primeira instância para que se julgue o auto de infração procedente em 
parte.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte reiterou os argumentos da 
impugnação apresentados anteriormente.

O processo foi retirado de pauta no dia 1º de dezembro de 2009 para 
saneamento.

Posteriormente, houve novo parecer da REFAZ aduzindo que não foi 
apresentada nenhuma prova em relação às alegações feitas pela recorrente. 
Recomendando, assim, a confirmação da decisão prolatada em primeira instância 
para julgar procedente em parte o auto de infração.
   

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que nas 
três distintas situações de falta de recolhimento do ICMS ao Tesouro Estadual a 
empresa autuada não apresentou provas suficientes aos autos que contraditassem 
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as alegações da autoridade autuante, que por sua vez deixou claro, conforme os 
levantamentos elaborados e demais documentos anexos aos autos, que houve falta 
de recolhimento  do  imposto  devido  por  substituição  tributária, omissão de saídas

tributadas e aproveitamento indevido de crédito presumido, uma vez que o TARE 
concedido pela Secretária da Fazenda à empresa autuada se encontrava suspenso.

No entanto, a autoridade fiscal incorreu em erro apenas no momento da 
apuração do crédito tributário, no que tange a redução da base de cálculo da qual o 
contribuinte tem direito e não foi concedida, assim, o valor cobrado no campo 5.11 
deve ser reduzido para R$ 1.717,15, absolvendo o sujeito passivo da diferença a 
maior cobrada neste contexto no valor de R$ 715,41.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância para julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/003736, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor total de R$ 44.557,70 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e sete 
reais e setenta centavos), referente aos campos 4.11, 6.11 e parte do campo 5.11 e 
absolvendo o sujeito passivo do valor de R$ 715,41 (setecentos e quinze reais e 
quarenta e um centavos), referente a parte do campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 18 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


