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ACÓRDÃO Nº.: 044/2008
PROCESSO: 2007/6860/500870          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6895
RECORRENTE:PARDAL MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Provado recolhimento em parte do 
tributo exigido. Lançamento procedente em parte.

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 nº. 2007/003157 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 552,00 (quinhentos e cinqüenta e dois reais), mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 1.178,45 (um mil, cento e 
setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). 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 Marcelo Azevedo dos Santos. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
19 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O contribuinte foi autuado porque deixou de recolher o ICMS na 
importância de R$ 1.730,45 (Hum mil setecentos e trinta reais e quarenta e cinco 
centavos), referente a parcela do imposto devido por substituição tributária, 
verificado em levantamento substituição tributária, relativo ao exercício de 2005.

Intimada pessoalmente a autuada compareceu aos autos argüiu preliminar 
de cerceamento ao direito de defesa, isso porque entende que a ampla defesa 
deve ser franqueada anteriormente à lavratura do auto de infração e lançamento 
do tributo.
Aduz também a preliminar de nulidade do auto de infração, em razão do 
cerceamento de defesa, porque entendeu que os documentos juntados pelo 
autuante não são suficientes para que o contribuinte apresente sua defesa, 
infringindo os artigos 28 e 35, IV da Lei 1.288/01.

No mérito aduz que o lançador não ofereceu a redução de 29.41%, 
previsto no artigo 23, XV do ICMS Decreto 462/97.
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O julgador de primeira instância julga o auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância por ciência direta em 
24/09/2007, o contribuinte apresentou recurso reiterando as argumentações da 
impugnação, destacou também que entende ter falhas da fiscalização ao analisar 
as notas fiscais juntadas e os comprovantes de ICMS pagos.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração procedente em 
parte.

Em analise ao processo podemos constatar que o contribuinte junta guias 
de recolhimento de ICMS relativo às notas fiscais em questão que não foram 
consideradas pelo autuante, refazendo os cálculos e deduzindo os valores pagos 
pelo contribuinte constatamos a existência de um valor divergente da peça inicial.

Pelo exposto voto reformando sentença de primeira instância para julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2007/003157, e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 552,00 (Quinhentos e 
cinqüenta e dois reais), e absolver no valor de R4 1.178,45 (Hum mil cento e 
setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


