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ACÓRDÃO Nº:523/2009
PROCESSO Nº: 2009/6640/500018
REEXAME NECESSÁRIO: 2709
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Peças de Veículos. Comprovação do 
Pagamento do Imposto – Não é devida a reclamação fiscal quando comprovado que 
o valor se encontrava devidamente recolhido. 

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 auto de infração nº 2009/00052 no valor de R$. 720,59 
(setecentos e vinte reais e cinqüenta e nove centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de julho 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em um único contexto, por ter deixado de recolher 
ICMS no valor de R$720,59 (setecentos e vinte reais e cinqüenta e nove centavos), 
referente a “Transporte de mercadorias sujeitas a antecipação tributária por 
substituição sem o comprovante do recolhimento do ICMS-ST incidente na 
operação, o que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão nº 2008/000911, 
resultante no processo nº 2008/7240/500931, composto por 21 laudas em apenso. 
Mercadorias com valor calculado em R$. 4.238,78, valor resultante da aplicação do 
IVA de 40% sobre o valor da nota fiscal, o que resulta no ICMS-ST reclamado de 
R$. 518,73, já considerado o crédito da nota fiscal. É responsável solidário, por força 
do Art. 11, inciso I, alínea “a” da Lei 1.287/01, o transportador devidamente 
identificado no campo 03 do Termo de Apreensão”.

O contribuinte apresentou a impugnação tempestiva, alegando que o valor 
cobrado pela SEFAZ foi devidamente recolhido, conforme cópia do DARE e 
comprovante de pagamento emitido pelo Banco Bradesco (fls. 13 e 14), requerendo 
a improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância, em sentença, diz que analisando os autos, 
verificou que são procedentes as alegações da autuada, conforme comprovante de 
quitação de fls. 13/14, quitado em 23/09/2008, antes mesmo da lavratura da infração 
feita em 26/01/2009, julgando nulo o auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
reforma da sentença de primeira instância, para julgar improcedente o auto de 
infração.

Intimado, via AR, da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT de fls. 44, este diz que considerando que o 
valor absolvido, após atualização, foi apurado valor superior a R$. 1.000,00, que 
observando o Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, está sujeito ao duplo 
grau de jurisdição.

Analisando os autos, percebe-se que o contribuinte efetuou o pagamento do 
imposto reclamado muito antes da autuação, ou seja, efetuou o pagamento em 
23/09/2008, e o auto de infração foi lavrado em 26/01/2009, mas a julgadora de 
primeira instância, mesmo reconhecendo o pagamento do imposto anterior ao 
lançamento, optou por julgar nulo o auto de infração.

Do exposto, considerando que o contribuinte cumpriu com o seu papel, 
quando fez o recolhimento do imposto anteriormente a autuação, no mérito, em 
reexame necessário, voto para modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2009/00052 no valor de R$. 720,59 (setecentos e 
vinte reais e cinqüenta e nove centavos). 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de agosto de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


