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ACÓRDÃO Nº : 389/2010
PROCESSO Nº : 2010/6040/501750
REEXAME NECESSÁRIO : 2.932
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ITAPISSUMA S/A. 
INSC. ESTADUAL : 29.070.940-7

EMENTA: Diferença de ICMS Substituição Tributária. Valor Praticado Igual ao Valor 
de Pauta – Inexiste diferença de imposto a ser reclamada quando o valor praticado 
acrescido do Valor Agregado é igual ao valor do boletim informativo de preços. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000704 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil e novecentos e 
noventa e nove reais), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de 
outubro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS Substituição Tributária 
no valor de R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), 
relativo a diferença encontrada em auditoria e o apresentado no registro 53 do 
Sintegra pelo contribuinte, livro de apuração do ICMS e recolhimento efetuado, 
constatado por meio do levantamento especial do ICMS/ST – Conclusão e arquivo 
Sintegra, relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
recebe em transferência do seu estabelecimento fabril cimento da marca Nassau 
para comercialização e que na época o preço de pauta para cada marca de cimento 
era diferenciado, sendo que o cimento Nassau tinha o valor de R$ 16,00 e o 
concorrente o valor de R$ 16,70, conforme o anexo único da instrução normativa 
número 007/2004, e que o preço do mesmo vigorou até 30/04/2007, quando foi 
alterado para R$ 16,83 pela IN número 02/2007, porém, sem atentar para a 
diferenciação do preço em relação à marca de cimento, o ilustre auditor 
equivocadamente aplicou o valor de R$ 16,70 o que resultou numa suposta 
diferença de recolhimento do ICMS/ST, durante o ano de 2005, no valor originário de 
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R$ 24.999,00, sendo assim, resta totalmente claro a improcedência do auto de 
infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 99, a chefe do CAT, considerando que o valor julgado 
inexigível supera o valor de alçada, ficando o feito sujeito ao duplo grau de 
jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, 
determina o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige diferença de 
ICMS Substituição Tributária, conforme se verifica em documentos acostados aos 
autos, que na instrução normativa número 007/2004, vigente ao exercício de 2005, 
no Anexo Único, traz no subgrupo 10.03 (minerais em depósito), no item 10.03.016 –
cimento Nassau 50 kg, valor de R$ 16,00 e, conforme relatório SINTEGRA, o preço 
do cimento acrescido do VA está fixado também em R$ 16,00. Conforme legislação 
tributária que prevê que na comparação entre o valor da mercadoria acrescida do 
VA e o preço determinado em boletim informativo de preços, deve-se cobrar o 
imposto considerando o maior valor, porém, no presente caso, não ocorreu esta 
diferença.

Portanto, entendo não haver diferença de imposto a ser cobrado pela 
Fazenda Pública.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2010/000704 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 24.999,00 (vinte e 
quatro mil e novecentos e noventa e nove reais), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 3 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


