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ACÓRDÃO Nº.: 106/2008
PROCESSO: 2007/6040/500518          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6834
RECORRENTE:NOLASCO E SOUZA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS diferencial de alíquota. Mercadorias adquiridas de outra Unidade 
da Federação para uso e consumo. Autuada não comprova o pagamento do 
imposto. Lançamento procedente.

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 nº. 
2007/000556 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 244,77 (duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), 
mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 244,77 
(Duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referente a 
diferença de alíquota, na aquisição de mercadorias procedentes de outras 
unidades da federação destinadas a uso e consumo, conforme copia das notas 
fiscais, constantes do levantamento do diferencial de alíquota relativo ao exercício 
de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, não argüiu 
preliminar, no mérito argumenta que a nota fiscal de nº. 344113 trata-se de 
mercadoria de autopeças, sujeita ao regime de substituição tributária, e alega que 
conforme documentos juntados fora devidamente recolhido o valor de R$ 204,49, 
a nota fiscal nº. 39809 foram lançadas no mês de julho/2005, conforme consta 
registro de apuração de ICMS, onde fora recolhido no DARE, ICMS mensal de 
julho, pago em 09/08/2005 o valor apurado de R$ 63,88, a nota fiscal nº. 39973 o 
diferencial de alíquota fora lançado no registro de apuração de ICMS, mensal de 
agosto/2005, valor este de R$ 94,25 conforme provado documentos juntados.

Isto posto vem requerer pela improcedência da presente exação, por ser 
melhor medida de direito e justiça.
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O julgador de primeira instância conhece da impugnação nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente.

Intimado da decisão de primeira instância, apresenta recurso voluntário com 
as mesmas alegações da impugnação.

A representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Em análise aos autos ficou constatado que o contribuinte em seu recurso 
cita as notas fiscais que originaram a exigência tributária lançada na inicial, 
alegando que o referido tributo encontra-se devidamente recolhido, porem não 
junta aos autos as guias de recolhimento para comprovar a sua alegação.

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e 
julgo o auto de infração nº.  2007/000556 procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 244,77 (Duzentos e 
quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), acrescido das cominações 
legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


