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ACÓRDÃO Nº: 270/2009
PROCESSO N.º: 2003/6040/000278 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6852
RECORRENTE: DAMASO DAMASO QUINTINO DE JESUS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA. ICMS Substituição Tributária. Imposto Não Recolhido – É legítima a 
exigência tributária decorrente de aquisição de produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária, devendo ser deduzida a parte comprovadamente já recolhida. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2003/000122 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 4.137,67 
(quatro mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), R$ 5.160,21 
(cinco mil, cento e sessenta reais e vinte e um centavos) e R$ 12.095,77 (doze mil, 
noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores R$ 3.162,51 
(três mil, cento e sessenta e dois reais e cinqüenta e um centavos), R$ 2.588,95 
(dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), R$ 1.939,87 
(um mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), referentes os 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O COCRE conheceu e por maioria deu 
provimento parcial no Recurso Voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de 
junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. AUTORA DO VOTO: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 29.084,98 (vinte e nove mil, 
oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente ao ICMS devido por 
substituição tributária, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001.

A autuada foi intimada, por ciência direta, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, concedeu-lhe 
provimento parcial e julgou procedente em parte o auto de infração, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$5.501,53, 
parte do campo 4.11, R$ 5.160,23, parte do campo 5.11 e R$ 12.714,96, parte do 
campo 6.11, todos os valores acrescidos das cominações legais, absolvendo o 
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sujeito passivo do pagamento os créditos tributários nos valores de R$ 1.798,65 
(hum mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), parte do 
campo 4.11, R$ 2.588,93, parte do campo 5.11 e R$ 1.320,68, parte do campo 6.11, 
do auto.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, a 
empresa apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu 
preliminar e, no mérito, alega que as notas fiscais que não tiveram o ICMS 
Substituição Tributária pago foi porque este fora retido pelos fornecedores das 
mercadorias, questiona que para estabelecer a responsabilidade pelo recolhimento 
do ICMS Substituição Tributária é necessário a existência do TARE? Entende que 
não. Requer a reforma da sentença de primeira instância e que seja julgado 
totalmente improcedente o auto de infração em questão.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que o contribuinte comprovou através dos 
documentos constantes do Processo nº 2003/2500/003262, em apenso, que parte 
dos valores autuados foi recolhida, sendo R$ 1.798,65, no exercício de 1999, R$ 
2.588,95, em 2000 e R$ 1.320,68, em 2001.

Deste modo, os valores originários lançados na inicial devem ser reduzidos 
para R$ 5.501,53, campo 4.11, R$ 5.160,23 campo 5.11 e R$ 12.714,96, campo 
6.11.

Deste modo, entendo ser procedente em parte a exigência do crédito 
tributário constituído.  

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, e julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2003/000122, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 4.137,67 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete 
centavos), R$ 5.160,21 (cinco mil, cento e sessenta reais e vinte e um centavos) e 
R$ 12.095,77 (doze mil, noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), referentes 
os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores R$ 3.162,51 (três mil, cento e sessenta e dois reais e cinqüenta e um 
centavos), R$ 2.588,95 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco 
centavos), R$ 1.939,87 (um mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete 
centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Conheço e dou 
provimento parcial ao Recurso Voluntário.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


