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ACÓRDÃO Nº : 293/2010
PROCESSO : 2009/6040/500680         
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.708
RECORRENTE : FRIOFORTE ALIM. TRAS. E REPRES. LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.999.846-0

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária Sobre Vendas. Erro na Elaboração do 
Levantamento – Não prevalece a exigência baseada em levantamento elaborado 
com erro. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito,
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2009/000329 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
25.571,96 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis 
centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. 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 ao 1 dia do mês de junho 
de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher a importância de R$ 
25.571,96 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais, noventa e seis 
centavos), referente a parcela do ICMS substituição tributária sobre mercadorias 
vendidas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento 
substituição tributária, relativo ao período de 01/10/2001 a 31/12/2001. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando preliminarmente que o agente do fisco aplicou penalidade prevista na 
Lei 1.287/01 e o período autuado é anterior a sua vigência. No mérito, argumenta 
que o levantamento não traz o valor contábil, a base de cálculo reduzida, a 
alíquota aplicada, que os cálculos sobre o produto frango foram calculados 
segundo as leis vigentes, que se seguidas não será encontrada nenhuma 
diferença a ser recolhida. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para juntada de 
informações e documentos.

           São juntados documentos de fls. 199/203.   
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A julgadora de primeira instância rejeita a preliminar, altera a penalidade 

sugerida no campo 4.15, para art. 61, inciso II, alínea “e”, da Lei 888/96, por ser 
mais benéfica ao sujeito passivo. Julga o auto de infração procedente em parte,
no valor de R$ 25.448,71, parte do campo 4.11, com a penalidade prevista no art. 
61, inciso II, alínea “e”, da Lei nº 888/96, com redação da Lei 1.121/00, acrescido 
das cominações legais, e absolvendo a autuada do pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 123,25, parte do campo 4.11 do auto. 

           Intimado da sentença de primeira instância via postal, o autuado apresenta 
impugnação tempestiva. Pede nulidade do julgamento de primeira instância, por 
sua fragilidade ao conferir apenas os quinze primeiros cálculos da seqüência, não 
analisando os seguintes.

           No mérito, mantém os argumentos do primeiro recurso, juntando planilha 
demonstrativa dos cálculos realizados e volumes encadernados contendo todas 
as notas fiscais mencionadas no AI e nos cálculos refeitos. Finalizando, requer a 
total improcedência do lançamento.

A Representação Fazendária, às fls. 397, solicita o encaminhamento dos 
autos à assessoria técnica para cotejamento das informações apresentadas pela 
recorrente.

           A assessoria emite nota técnica sugerindo que seja declarada 
improcedente a pretensão da Fazenda Pública e junta levantamento por 
amostragem (fls. 398/401).

           A Representação Fazendária recomenda a reforma da sentença prolatada 
em primeira instância e julgar improcedente o auto de infração.  

           Em análise ao processo, cobrança do imposto sobre o produto frango,
conforme bem explicado pela assessoria técnica, o autor do procedimento 
equivocou-se ao fazer os cálculos para apuração do ICMS - ST em seu 
levantamento; que embora tenha aplicado o índice de 41,18% sobre o valor 
contábil para obtenção do crédito nas entradas, não utiliza o mesmo critério para 
obtenção da base de cálculo do imposto devido pelas saídas, ocasionando a 
diferença apontada em seu levantamento. Se o autor do procedimento, em seus 
cálculos, utilizasse a redução da base de cálculo em 58,82%, tanto nas entradas 
como nas saídas, obteria os mesmos valores recolhidos pelo contribuinte, 
portanto, não restando diferença de imposto a pagar, conforme determina o Art. 
23, XVI, “e”, do Decreto 462/1997 (RICMS), vigente à época. Senão vejamos:
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Art. 23. Ressalvados os casos expressamente 
previstos em regulamento, a base de cálculo do 
ICMS em relação ao valor da operação ou 
prestação, nas seguintes hipóteses, será de:

XVI - 41,18% (quarenta e um inteiros e dezoito 
centésimos por cento), em opção ao sistema 
normal de tributação, nas saídas internas com 
mercadorias, realizadas por contribuintes deste 
Estado, observados os §§ 6º, 7º, 8º, 9º e 10, se 
praticadas por estabelecimentos:

e) comerciais, nas saídas de aves vivas e dos 
produtos resultantes do abate de aves e gado
(bovino, bufalino e suíno) em estado natural, ou 
simplesmente resfriados ou congelados; (Redação 
dada pelo Decreto 844/99 de 19.10.99)

Portanto, entendo que razão cabe ao contribuinte, que apurou 
corretamente o imposto recolhido.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 
reformo a decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de 
nº 2009/000329 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 25.571,96 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis 
centavos), referente ao campo 4.11.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


