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ACÓRDÃO Nº : 325/2010
PROCESSO : 2009/6100/500068
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7808
RECORRENTE : SUPER GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.069.023-4

EMENTA: ICMS - Diferencial de Alíquota. Aquisição de Mercadorias Para Consumo 
e Ativo Fixo. Outra Unidade da Federação. Mercadorias para Revenda - Não 
prevalece a exigência fiscal quando a mercadoria adquirida se destinar a revenda e 
não ao consumo e/ou ativo fixo.

Aproveitamento Indevido de Crédito. Aquisição de Mercadorias. Substituição 
Tributária. Extinção pelo Pagamento – Não constitui direito ao crédito as entradas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, porém, torna-se extinto o 
crédito tributário pela comprovação do pagamento.

Entrada de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária. Falta de Recolhimento do 
Imposto – É devida a exigência do recolhimento do ICMS-ST na entrada da 
mercadoria, porém, é extinto o crédito tributário quando comprovado o pagamento.

Aproveitamento Indevido de Crédito. Aquisição de Mercadorias. Saídas Internas 
Isentas - Prevalece a exigência tributária apenas quanto a parte em que restou
comprovado o aproveitamento do crédito destacado na nota fiscal de entrada, cuja 
saída interna é isenta. 

Aproveitamento Indevido de Crédito do ICMS. Falta de Estorno de Crédito 
Proporcional. Aquisição de Produtos Integrantes da Cesta Básica. Outra Unidade da 
Federação – É devido o estorno dos créditos das mercadorias adquiridas de outro 
Estado na mesma proporção das saídas internas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 
2009/001520 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 63,36 (sessenta e três reais e trinta e seis centavos), R$ 1.317,84 (um 
mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), R$ 438,85 
(quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), e R$ 107,59 (cento e 
sete reais e cinqüenta e nove centavos), referentes a parte do campo 5.11 e aos 
campos 6.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais; sendo que os 
contextos 7.1 e 8.1 foram extintos pelo pagamento conforme documento de fls. 
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80; e julgar improcedente os valores de R$ 584,90 (quinhentos e oitenta e quatro 
reais e noventa centavos), e R$ 434,31 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e 
um centavos), referentes ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, respectivamente. O 
Sr. Juscelino Carvalho de Brito 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 24 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em cinco contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher o ICMS - Diferencial de Alíquota no valor de R$ 584,90 (quinhentos e 
oitenta e quatro reais e noventa centavos), referente à aquisição de mercadorias 
provenientes de outra unidade da federação destinadas ao consumo e/ou ativo fixo, 
referente ao período de 01.01.2009 a 30.06.2009.

No campo 5.1, foi autuada por utilizar indevidamente o crédito de ICMS no 
valor de R$ 497,67 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete 
centavos), proveniente do crédito destacado em nota fiscal de aquisição de 
mercadorias, em que as operações internas são isentas de imposto, relativo ao 
período de 01.01 a 30.06.2009.

No campo 6.1, por utilizar indevidamente o crédito do ICMS no valor de R$ 
1.317,84 (hum mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), por não 
ter praticado a redução da base de cálculo de mercadorias adquiridas de outra 
unidade da federação, que integram a cesta básica, de forma proporcional às suas 
saídas internas, relativo ao período de 01.01 a 30.06.2009.

No campo 7.1, por utilizar indevidamente o crédito do ICMS no valor de 
R$438,85 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), proveniente 
do crédito destacado em nota fiscal de aquisição de mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária, relativo ao período de 01.01 a 30.06.2009.

No campo 8.1, por deixar de recolher o ICMS-ST no valor de R$ 107,59 
(cento e sete reais e cinqüenta e nove centavos), referente a entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, relativo ao período de 
01.01 a 30.06.2009.

O contribuinte foi intimado, apresentando impugnação tempestiva, alegando 
que o auto de infração é parcialmente procedente, por incorreção das planilhas e 
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falta de redução de base de cálculo na emissão da peça impositiva e que as 
mercadorias são revendidas no próprio estabelecimento.

Quanto ao contexto 5, alega que o auditor estornou créditos fiscais do 
lançamento de notas fiscais de entrada de feijão, considerando-o equivocadamente 
como se fosse isento. Diz, ainda, que os incisos citados como fundamentação da 
penalidade aplicada são destoantes do Regulamento do ICMS, devendo ser 
alterados, sob pena de nulidade do auto de infração por erro na tipificação do 
lançamento fiscal.

Quanto ao contexto 6, alega que todos os créditos fiscais foram estornados 
proporcionalmente as entradas como determina o RICMS e que o lançamento 
carece de provas.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância. 

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que cabe razão 
parcial a autuada. Em relação ao contexto 4 é indevida a cobrança do ICMS 
Diferencial de Alíquota, pois as mercadorias adquiridas pelo contribuinte se 
destinavam a revenda e não ao consumo e/ou ativo fixo, conforme fls. 60 a 65 dos 
autos.

Quanto aos contextos 7 e 8 o contribuinte já efetuou o pagamento do imposto 
devido, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos na folha 80, 
portanto, trata-se de parte incontroversa, encontrando-se extintos, pelo pagamento,
os referidos contextos.

Em relação ao contexto 5 o valor cobrado é parcialmente devido, conforme 
folhas 6 dos autos, pois alguns valores cobrados já haviam sido pagos, outros a 
cobrança era indevida.

E, por fim, quanto ao contexto 6 cabe razão a autoridade autuante, uma vez 
que a empresa se utilizou indevidamente do crédito do ICMS, conforme restou 
comprovado nos autos.
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De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração 2009/001520 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 63,36 (sessenta e três reais e trinta e seis 
centavos), R$ 1.317,84 (um mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro 
centavos), R$ 438,85 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), e 
R$ 107,59 (cento e sete reais e cinqüenta e nove centavos), referentes a parte do 
campo 5.11 e aos campos 6.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais; 
sendo que os contextos 7.1 e 8.1 foram extintos pelo pagamento conforme 
documento de fls. 80; e julgar improcedente os valores de R$ 584,90 (quinhentos e 
oitenta e quatro reais e noventa centavos), e R$ 434,31 (quatrocentos e trinta e 
quatro reais e trinta e um centavos), referentes ao campo 4.11 e parte do campo 
5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


