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ACÓRDÃO Nº: 105/2009
PROCESSO Nº: 2007/6640/500825
REEXAME NECESSÁRIO: 2.525
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA.

EMENTA: ICMS Substituição Tributária Sobre Automóvel. Notas Fiscais Simples 
Remessa sem Destaque do Imposto - Mercadoria faturada em outra nota fiscal e 
tributo comprovadamente recolhido descaracterizam a infração.

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 de nº 2007/005346 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$2.170,62 (dois mil, cento e 
setenta reais e sessenta e dois 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 Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 
de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
2.170,62 (Dois mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), relativo ao 
mês de agosto de 2002, referente a parcela do imposto devido por substituição 
tributaria, sobre mercadoria adquirida (automóvel) por intermédio da nota fiscal nº 
413927, conforme termo de apreensão nº. 2002/018581, constante do processo 
2002/7240/000558, em apenso.

A autuada foi intimada, sendo lavrado termo de revelia aos 07 dias do mês 
de janeiro de 2008.

Em despacho de folhas 07, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos a Agencia de Atendimento de Araguaína, via Delegacia Regional Tributária, 
para que seja desconsiderado o termo de folhas 06 e reaberto o prazo de 01 dia 
para apresentação de impugnação ou quitação do credito tributário, uma vez que 
o termo de revelia foi lavrado antes de decorrido o prazo legal.

Novamente intimado, via postal, em 04/06/2008, o contribuinte apresentou 
impugnação em 05/06/2008, por meio de pessoa sem capacidade processual.
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Em novo despacho de folhas 31, a julgadora retorna os autos a origem 
para que o sujeito passivo, no prazo de 15 dias, saneie a incapacidade processual 
e ratifique a impugnação apresentada às folhas 11/15.

Devidamente intimado o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, 
alegando, em síntese, que figura como destinatária na nota fiscal de simples 
remessa nº. 015521 porque representa o fabricante na cidade de Araguaína, local 
onde residem os compradores dos referidos veículos e é o responsável final pela 
entrega dos mesmos ao comprador dos veículos vendidos diretamente pela 
fabrica; porém, a venda pode ser efetuada por qualquer concessionária do país, 
mas cabe a responsabilidade pela entrega a concessionária da cidade onde 
reside o comprador ou a cidade mais próxima e que a comprovação do 
pagamento do ICMS devido pelas vendas realizadas foi efetivada com a juntada 
dos comprovantes de pagamento do ICMS realizado pelo fabricante, por meio da 
guia nacional de recolhimento de tributos estaduais com data de 28/08/2002, 
sendo que o prazo para pagamento do imposto é de 20 dias, ou seja, para 
faturamentos de 01 a 10 de agosto de 2002 a data para pagamento seria de 
29/08/2002. Ao final, vem requerer a total improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz a peça básica.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou improcedente o auto de 
infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou aos 
autos.

Em despacho, o chefe do CAT considerando que o valor absolvido é 
superior a R$ 1.000,00, que observando o § único do artigo 58, da Lei 
1.288/2001, esta sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

Visto analisado e discutido o presente processo que trata da cobrança de 
ICMS Substituição Tributária, conforme se visualiza nos autos a nota fiscal de 
simples remessa que se encontra no processo em apenso, em seu campo dados 
adicionais, traz que o veículo foi faturado em outra nota fiscal de numero 413927, 
observa-se também que na referida nota fiscal o imposto encontra-se destacado, 
e que o ICMS devido referente a nota fiscal de venda encontra-se devidamente 
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recolhido, conforme faz prova a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais. Portanto, entendo ter agido corretamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou o auto de infração improcedente.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/005346 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$2.170,62 (dois mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


