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ACÓRDÃO Nº.:549/2008
PROCESSO: 2006/6040/503246         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.149
RECORRENTE: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SAMOM LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. I - Substituição Tributária. Exigência sobre mercadorias não 
sujeitas à antecipação do imposto. Recolhimento do tributo devido efetuado pelo 
contribuinte substituto. II- Diferencial de Alíquota, valor devido não recolhido. 
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 
2006/003002 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 377,37 (trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), 
R$ 622,33 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), R$ 166,80 
(cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos), R$ 60,35 (sessenta reais e 
trinta e cinco centavos) e R$ 35.714,29 (trinta e cinco mil, setecentos e quatorze 
reais e vinte e nove centavos), referentes os campos 5.11 e 8.11 a 11.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
2.395,74 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), 
R$ 2.847,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), 
R$ 11.745,05 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) e 
R$ 6.889,83 (seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), 
referentes os campos 4.11, 5.11, 6.11 e 8.11, respectivamente. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 12 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância R$ 
72.691,66 (Setenta e dois mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e seis 
centavos), referente a parcela do imposto devido por substituição tributária e 
diferencial de alíquota relativo aos exercícios de 2002 a 2005 e no periodo de 
01/01/2006 a 31/07/2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva com as 
seguintes alegações: que diversas notas fiscais relacionadas no levantamento 
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não são mercadorias sujeitas ao regime substituição tributária e que diversas 
notas relacionadas pelo autuante o imposto já foi recolhido pelos fornecedores 
através de convênios interestaduais e que não é devedora do tributo ora 
reclamado.

Junta documentos de folhas 151/220.

O processo é devolvido à autuante para saneamento que lavrou termo de
aditamento (fls. 224), retificando o contexto, a base de cálculo, o valor originário, a 
alíquota, o periodo de referencia e a data de referencia descritos nos campos 7.1, 
7.8, 7.11, 9.9, 10.6 e 10.7 do auto de infração anexando o levantamento 
substituição tributária do exercício de 2005, (fls. 225/227).

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação com as mesmas alegações anteriores.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários dos campos 4.11, 5.11, 6.11, 8.11, 9.11, 
10.11 e 11.11 conforme exigidos na inicial e o campo 7.11 conforme termo de 
aditamento de folhas 224, todos os valores acrescidos das cominações legais.

A autuada foi intimada da sentença de primeira instância, apresentou 
recurso voluntário a este conselho com as mesmas argumentações da 
impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou que o 
processo fosse encaminhado à acessória técnica do CAT para verificar as provas 
apresentadas, caso não seja este o entendimento que seja julgado procedente o 
auto de infração.

Em sessão plenária realizada aos 30 dias do mês de julho de 2008 o 
COCRE decidiu por unanimidade, converter o julgamento em diligencia para que 
a assessoria técnica do CAT faça verificação das provas apresentadas na 
impugnação, separando as que são tributadas das por tributação com substituição 
tributária e constatação das alegações feitas.

AS folhas 252/277 a assessoria técnica cumpre determinação do COCRE.

Analisado e discutido o presente processo constatou-se que em relação 
aos contextos 4 a 8, que trata de cobrança de ICMS substituição tributária, no 
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levantamento foram relacionadas notas fiscais de mercadorias que não estão 
sujeitas ao regime de substituição tributária e também foram incluídas notas 
fiscais onde o tributo já foi recolhido pelos fornecedores por meio de convenio 
interestadual.

Quanto aos contextos 9 a 11 que trata de diferencial de alíquotas está 
comprovado que o contribuinte não recolheu o valor reclamado e também sequer 
faz menção dos mesmos em seu recurso.

Pelo exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2006/003002 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 377,37 (trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete 
centavos), R$ 622,33 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), R$ 
166,80 (cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos), R$ 60,35 (sessenta 
reais e trinta e cinco centavos) e R$ 35.714,29 (trinta e cinco mil, setecentos e 
quatorze reais e vinte e nove centavos), referentes os campos 5.11 e 8.11 a 
11.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
2.395,74 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), 
R$ 2.847,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), 
R$ 11.745,05 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) e 
R$ 6.889,83 (seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), 
referentes os campos 4.11, 5.11, 6.11 e 8.11, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


