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ACÓRDÃO Nº:484/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502825          
REEXAME NECESSÁRIO: 2610
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MENDONÇA ACESSÓRIOS LTDA.

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Parcela do Imposto Devido por 
Substituição Tributária Não Recolhida. Elementos Probantes Juntados pelo 
Contribuinte – Há que prevalecer em parte o procedimento administrativo-tributário, 
quando juntados documentos que ilidem parte do valor reclamado.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável e da sentença por falta de apreciação das provas 
apresentadas, arguidas pelo Interessado. No mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração nº 2008/001813 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 5.616,48 (cinco mil, seiscentos e dezesseis 
reais e quarenta e oito centavos), R$ 7.007,08 (sete mil, sete reais e oito centavos) e 
R$ 4.105,00 (quatro mil e cento e cinco reais), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 2.494,97 
(dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), R$ 
28.262,41 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e um 
centavos) e R$ 16. 311,08 (dezesseis mil, trezentos e onze reais e oito centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O COCRE conheceu e negou 
provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 28 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 43.394,83 
(quarenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), 
referente a omissão de recolhimento do imposto, por substituição tributária de peças 
e acessórios automotivos, conforme consta do levantamento do ICMS – Substituição 
Tributária, relativo aos exercícios de 2006 à 2008, contido nos contextos 4, 5 e 6 dos 
autos.  

Termo de Aditamento foi juntado aos autos onde altera os valores base de 
cálculo e do imposto, contidos nos contextos 6 e 7, como segue: 
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Contexto 6 – BC 207.467,59 – ICMS - 35.269,49;
Contexto 7 – BC 120.094,59 – ICMS – 20.416,08.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 03/10/2008, dos 
autos.  

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência para que os autos sejam enviados a Assessoria Técnica, para que faça 
parecer técnico, considerando a documentação acostada pelo autuante e pelo 
contribuinte. Parecer técnico foi juntado aos autos, onde chega aos valores de ICMS 
- R$ 5.616,48  – contexto 4; R$ 7.007,08 – contexto 5 e R$4.105,00– contexto 6.   

Sentença foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, foi regularmente intimado via postal, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente, por seu proprietário, que a demanda decorre da exigência de 
ICMS – Substituição Tributária, relativo aos períodos de 2006, 2007 e 2008. Que da 
análise dos autos, foram juntadas guias de recolhimento e contratos de prestação de 
serviços de locação, alterando os valores lançados no auto de infração, para todos 
os exercícios. Após parecer técnico da Assessoria Técnica do CAT, alterando os 
valores exigidos na peça básica, conforme segue: ICMS - R$ 5.616,48 – contexto 4; 
R$ 7.007,08 – contexto 5 e R$ 4.105,00 – contexto 6.  Julga procedente em parte 
nos valores a recolher acima citados e improcedente no restante.

A Representação Fazendária, em parecer, recomenda a manutenção da 
sentença prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente em 
parte.

Termo de perempção foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
recurso voluntário no prazo legal e o não pagamento do valor reclamado na 
sentença de primeira instância, fls. 329 dos autos.

Em 11 de maio de 2009, foi apresentado recurso voluntário, onde diz que a 
sentença de primeira instância analisou detidamente a documentação apresentada, 
contudo alguns reparos merecem esclarecimentos, como segue: no exercício de 
2008, foram apresentadas notas fiscais, com pagamentos juntados, e não foram 
analisadas e consideradas. Quanto ao exercício de 2007, diz que ficaram dúvidas 
sobre o que foi acatada e o que foi rejeitada das alegações colocadas, e que não 
foram consideradas guias recolhidas. Quanto ao exercício de 2006, também não 
foram consideradas guias recolhidas. Com essas considerações, requer a nulidade o 
auto de infração.   
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A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância, pela procedência em parte do auto de infração.

A exigência fiscal trata de falta de recolhimento de parcela de imposto devido 
por substituição tributária, relativo aos exercícios de 2006 a 2008. Os argumentos do 
contribuinte foram em parte acatados, pois, a Julgadora Singular remeteu os autos a 
Assessoria Técnica do CAT, e esta fez uma conciliação do levantamento fiscal com 
a documentação juntada na impugnação, modificando os valores originalmente 
contidos na peça básica. 

A Julgadora de Primeira Instância convenceu-se da certeza do trabalho, após 
a correção elaborada pela Assessoria Técnica do CAT, e julgou procedente em 
parte o lançamento.

Entendo, que os argumentos expendidos pelo contribuinte, já extemporâneos, 
pois foi lavrado termo de perempção, embora não tenham sido discutidos no 
presente caso, não têm razão, fiquei convencido da retidão do trabalho e, face a 
isso, acredito na procedência em parte, como decido na instância primeira, para se 
fazer justiça fiscal.

De todo exposto, voto para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento 
por imprecisão na determinação da matéria tributável e da sentença por falta de 
apreciação das provas apresentadas, arguidas pelo Interessado. No mérito, em 
reexame necessário, confirmo a decisão de primeira instância, julgo procedente em 
parte o auto de infração nº 2008/001813 e condeno o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 5.616,48 (cinco mil, seiscentos e 
dezesseis reais e quarenta e oito centavos), R$ 7.007,08 (sete mil, sete reais e oito 
centavos) e R$ 4.105,00 (quatro mil e cento e cinco reais), referentes os campos 
4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$ 2.494,97 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete 
centavos), R$ 28.262,41 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e 
quarenta e um centavos) e R$ 16. 311,08 (dezesseis mil, trezentos e onze reais e 
oito centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Conheço e nego 
provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


