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ACÓRDÃO Nº.:536/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/504432
REEXAME NECESSÁRIO: 2321
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL LTDA. - ME

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Falta de retenção do imposto pelo 
remetente. Contribuinte substituído apresenta DARE’s com recolhimento parcial 
do imposto e notas fiscais que não estão sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância 
na parte que julgou improcedente o auto de infração nº 2007/005376. O COCRE 
conheceu e deu provimento parcial ao recurso voluntário, modificando a sentença 
de primeira instância, para condenar o sujeito passivo o pagamento nos valores 
de R$ 1.026,20 (um mil e vinte e seis reais e vinte centavos), R$ 2.798,26 (dois 
mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) e R$ 156,29 (cento 
e cinqüenta e seis reais e vinte e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
3.853,05 (três mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e cinco centavos), R$ 
6.955,32 (seis mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e 
R$ 3.143,99 (três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Os Srs. Ricardo Shiniti Konya 
e Daniel Almeida Vaz fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e o 
Interessado, respectivamente. 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 15 
de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: E empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
17.933,11 (Dezessete mil novecentos e trinta e três reais e onze centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição Tributária sobre 
mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes no 
levantamento Substituição Tributária relativo aos exercícios de 2004, 2005 e 
2006, lançados nos contextos 4, 5 e 6 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva onde anexa 
cópias de notas fiscais e comprovantes de recolhimento do ICMS/ST, relativo ao 
periodo de 2004 as seguintes notas fiscais: 37155, 2417, 163, 340, 3350, 71055, 
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71642, 71126, 72434 e 72175 (fls. 27/66), periodo de 2005 notas fiscais números: 
3977, 7020, 43916, 9807, 33056, 5910, 9560, 9712, 28281 e 3038 (fls.68/104); 
periodo de 2006 notas fiscais n°. 2152, 394, 24532 e 34646 (fls.106/125). Alega 
também que no exercício de 2005 foram relacionadas as notas fiscais 1295 e 
1296 para cobrança do ICMS/ST, porem as mesmas não estão sujeitas a 
cobrança devendo as mesmas ser excluídas o que também deve se feito com a 
nota fiscal nº. 210115 relacionada no exercício de 2006. Isto posto requer que 
seja julgado improcedente o auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R4 
1.128,22 (Hum mil cento e vinte oito reais e vinte dois centavos), campo 4.11, R$ 
3.446,59 (Três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e nove 
centavos), campo 5.11 e R$ 613,53 (Seiscentos e treze reais e cinqüenta e três 
centavos) campo 6.11, todos os valores acrescidos das cominações legais. E 
absolveu os valores de R$ 3.751,03 (Três mil setecentos e cinqüenta e um reais e 
três centavos), parte do campo 4.11; R$ 6.306,99 (Seis mil trezentos e seis reais 
e noventa e nove centavos), parte do campo 5.11 e R$ 2.686,75 (Dois mil 
seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), parte do campo 
6.11. E submeteu sua decisão ao COCRE.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo a este conselho onde repete as argumentações da 
impugnação.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e que o auto de infração seja 
julgado procedente em parte.

Visto analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que ao 
ser lavrado a referida infração, não foram consideradas as notas fiscais que não 
estão sujeitas ao regime de Substituição Tributária, e também em seu recurso o 
contribuinte apresenta guias de recolhimento de ICMS/ST.
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Porem em seu recurso o contribuinte traz novas provas aos autos, que 
após analisados comprovam que não foram deduzidos os valores de diversas 
notas fiscais que não estão sujeitas ao regime de Substituição Tributária, refeitos 
os cálculos e deduzidos os valores das referidas notas fiscais tomo a seguinte 
decisão: em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira instância na 
parte que julgou improcedente o auto de infração nº 2007/005376. Portanto 
conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário, modificando a sentença 
de primeira instância, para condenar o sujeito passivo o pagamento nos valores 
de R$ 1.026,20 (um mil e vinte e seis reais e vinte centavos), R$ 2.798,26 (dois 
mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) e R$ 156,29 (cento 
e cinqüenta e seis reais e vinte e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
3.853,05 (três mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e cinco centavos), R$ 
6.955,32 (seis mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e 
R$ 3.143,99 (três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


