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ACÓRDÃO Nº:205/2009
PROCESSO N.º: 2006/6040/502248 
REEXAME NECESSÁRIO: 1.785
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DAMASO DAMASO QUINTINO DE JESUS LTDA

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Imposto Anteriormente Recolhido – O 
imposto deve ser exigido do destinatário (responsável solidário), somente quando 
não recolhido ou não retido pelo remetente.

ICMS Substituição Tributária. Operações de Entrada de Mercadorias. Imposto Não 
Recolhido – É devida a cobrança do ICMS Substituição Tributária quando não 
recolhido ou retido pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o valor R$733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três 
centavos), e procedente o valor de R$363,14 (trezentos e sessenta e três reais e 
quatorze centavos) e extinto pelo pagamento até o valor efetivamente recolhido 
conforme documento de fls. 75. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de abril de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. AUTORA DO VOTO: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 1.457,21 (hum mil, quatrocentos 
e cinqüenta e sete reais e vinte e um centavos), referente a 04 (quatro) infrações 
descritas nos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1, constatadas através das notas fiscais de 
entrada em anexo.

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação tempestiva 
com as seguintes alegações:

Que todas as notas fiscais mencionadas no auto de infração estão 
devidamente registradas nos livros de entradas e todos os recolhimentos também 
efetuados dentro da lei. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, concedeu-lhe 
provimento parcial e julgou procedente em parte o auto de infração, absolvendo o 
sujeito passivo do pagamento das multas formais no valor de R$ 221,00 e no valor 
de R$ 138,84, referente aos campos 4.1 e 5.1 e do crédito tributário no valor R$ 
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733,33, referente ao campo 6.1 e condenando ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 363,14, campo 7.1, acrescido das cominações.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, a 
empresa apresentou requerimento solicitando a baixa referente ao débito do AI 
2006/0l984, referente a NF nº 29861, pois encontra-se quitado, conforme cópia do 
pagamento, em anexo

O chefe do CAT através do Despacho nº 720/2008, encaminha para 
julgamento o valor absolvido no valor de R$ 733,33, campo 6.1 e a parte condenada 
no valor de R$ 363,14, campo 7.1, sendo encaminhado primeiramente à REFAZ 
para manifestação quanto à solicitação da baixa de débito, referente ao nota fiscal nº 
29861.

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em 1º 
instância e para julgar improcedente o item 6 e reforma da sentença em relação ao 
item 7, para julgar procedente em parte.

Em análise aos autos, verifica-se que o ICMS devido por substituição 
tributária, relativo às notas fiscais nº 28141 e 28140, campo 6.1, foi recolhido através 
dos documentos de arrecadação de receitas estaduais às fls. 32, portanto, 
improcedente o valor da autuação.

Quanto ao contexto 7.1, a recorrente comprovou parte do recolhimento do 
imposto devido por substituição tributária das notas fiscais, conforme documento de 
fls. 74/75, no valor de R$ 297,00, contudo, sem as cominações legais, com estas 
considerações, entendo que é procedente a exigência do crédito tributário 
constituído e extinto pelo pagamento até o valor efetivamente recolhido pela 
Fazenda Pública.

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para modificar a 
decisão de primeira instância, e julgar improcedente o valor de R$ 733,33 
(setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e procedente o valor de R$ 
363,14 (trezentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) e extinto pelo 
pagamento até o valor efetivamente recolhido, conforme documento de fls. 75.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


