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ACÓRDÃO Nº:458/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/500935          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7028
RECORRENTE: MOTOPALMAS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Substituição tributária. Imposto não recolhido pelo remetente. 
Destinatário responsável solidário. 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 
2007/001246 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 5.397,21 (cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e um 
centavos) e R$ 1.583,68 (um mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e 
oito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher ICMS, nos seguintes contextos:
Contexto 4: A importância de R$ 5.397,21 (cinco mil, trezentos e noventa e sete 
reais e vinte e um centavos), referente ao imposto devido por substituição 
tributária, conforme constatado através do levantamento substituição tributária, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005.
Contexto 5: A importância de R$ 1.583,68 (um mil, quinhentos e oitenta e três 
reais e sessenta e oito centavos), referente ao imposto devido por substituição 
tributária, conforme constatado através do levantamento substituição tributária, 
relativo ao período de 01.01 à 30.11.2006.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que existem  anexos à 
presente impugnação, diversos comprovantes de recolhimentos do ICMS/ST 
cobrados no levantamento fiscal do auto de infração. Estas guias de 
recolhimentos de substituição tributária relacionam diversas notas fiscais cujos 
valores que serviram de base de cálculo do imposto, que o Auditor ignorou tal 
recolhimento. Que solicita um confronto com os recolhimentos e uma revisão ao 
lançamento fiscal. Requer a improcedência do feito.  
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Sentença lavrada diz que a demanda refere-se a falta de recolhimento do 
ICMS devido por substituição tributária e que a pretensão estatal encontra 
respaldo na legislação tributária estadual. Que todas as guias de recolhimento  
juntadas aos autos foram computadas nos levantamentos efetuados, como ICMS 
recolhido. A diferença encontrada é a que não foi efetuado o recolhimento. 
Entende assim correto o procedimento, julga procedente o auto de infração.    

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os argumentos da 
impugnação. 

A Representação Fazendária, manifesta pela reforma sentença  singular, 
para que seja julgado procedente em parte. 

O COCRE em reunião em 27/03/2008, decidiu por unanimidade, converter 
o julgamento em diligência a pedido do Conselheiro Presidente, para que a 
Assessoria Técnica faça conciliação entre os levantamentos iniciais e os 
documentos juntados pela Recorrente. A assessoria técnica em nota técnica diz 
que através da conciliação, constatou que todos as guias de recolhimentos 
apresentadas foram consideradas no levantamento inicial. E ratifica os valores 
apurados pelo auditor na peça básica.

Em que pese os argumentos expendidos pela Recorrente, onde juntou as 
guias de recolhimentos, estes, entretanto, já tinham sido considerados no 
levantamento embasador do procedimento. E a diligência efetuada pela 
Assessoria Técnica, ratificou esses fatos.   

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário, foi elaborado corretamente e deve prevalecer neste contencioso. 

De todo exposto no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/001246 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 5.397,21 (cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e 
vinte e um centavos) e R$ 1.583,68 (um mil, quinhentos e oitenta e três reais e 
sessenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


