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ACÓRDÃO Nº.: 092/2008
PROCESSO Nº.: 2005/6040/501063
REEXAME NECESSÁRIO: 1.695
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JORNEIS OLIVEIRA DE LIMA

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Descaracterizada a infração com 
apresentação do recolhimento do tributo exigido. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2005/001326 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.016,10 (um mil e 
dezesseis reais e dez 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 
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 na importância de R$ 
1.016,10 (Hum mil e dezesseis reais e dez centavos), referente ao imposto 
devido por substituição tributaria, sobre mercadorias adquiridas por intermédio 
das notas fiscais constantes do levantamento substituição tributaria, relativo ao 
exercício de 2001.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação questionando a 
competência dos autuantes argumentando que a auditoria fiscal é de 
competência dos auditores de renda e que, portanto a autuação é ilegal e 
inconstitucional. Apresenta também guias pagas referente ao ICMS substituição 
tributaria de todas as notas fiscais relacionadas no levantamento, fls. 36/39.

O processo é devolvido às autuantes para saneamento que lavraram 
termo de aditamento fls. 32, retificando a infração e a penalidade descritas nos 
campos 4.13 e 4.15 do auto de infração.

Devidamente intimada do termo de aditamento a autuada compareceu ao 
processo com as mesmas argumentações da impugnação.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação é julgou o auto 
de infração improcedente submetendo sua decisão ao COCRE nos termos dos 
artigos 56, inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único da Lei nº. 1.288/01.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que razão 
assiste ao contribuinte uma vez que o mesmo junta ao processo guias onde 
comprova o recolhimento do ICMS substituição tributária, desta forma fica 
descaracterizada a infração exigida na peça inicial.

Pelo exposto voto pela manutenção da decisão de primeira instância, e 
julgo improcedente o auto de infração nº. 2005/001326, absolvendo o sujeito 
passivo da imputação do valor de R$ 1.016,10 (Hum mil e dezesseis reais e dez 
centavos) lançado na inicial.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


