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ACÓRDÃO Nº : 101/2010
PROCESSO Nº : 2009/6640/500374
IMPUGNAÇÃO : 73
IMPUGNANTE : BRAVO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.381.412-0

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Imposto Não Retido e Recolhido Pelo
Remetente. Parte do Imposto Pago Pelo Destinatário - É obrigatório o recolhimento 
do ICMS/ST pelo destinatário, quando o mesmo não é retido e recolhido pelo 
remetente, excetuado da exigência o imposto efetivamente pago.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial, para julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2009/001216 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 61.863,13 (sessenta e um 
mil, oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos), referente parte do campo 
4.11, mais acréscimos legais; e julgar improcedente o valor de R$ 13.177,68 (treze 
mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente parte do 
campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de abril de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS – Substituição Tributária 
no valor de R$ 75.040,81 (setenta e cinco mil e quarenta reais e oitenta e um 
centavos), referente às entradas de mercadorias provenientes de outros estados, 
que deveria ter sido recolhido o imposto através de DARE, código 140, pelo 
destinatário das mercadorias, uma vez que não foi retido e recolhido pelo remetente, 
relativo ao exercício de 2007, constatado por meio do levantamento Substituição 
Tributária e cópias das notas fiscais de entradas e levantamento fiscal.

Devidamente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação direta ao 
COCRE, desistindo expressamente do julgamento de primeira instância, com as 
seguintes alegações: que recolheu todo o ICMS substituição Tributária, conforme se 
pode verificar na amostragem de demonstrativos de cálculos de Substituição 
Tributária, nas entradas de peças no estoque, e que se pode verificar as cópias das 
notas fiscais com seus respectivos DARE’s, razão pela qual o auto de infração é 
improcedente.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, diz que não foi juntada 
nenhuma planilha e nenhuma guia de recolhimento, portanto, entende que razão 
assiste a Fazenda Pública, para confirmar o trabalho fiscal e a conseqüente 
procedência do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS – Substituição 
Tributária, o contribuinte em sua defesa junta aos autos DARES, alegando estarem 
recolhidos os valores reclamados, porém, ao analisar os documentos 
minuciosamente, restou claro que parte dos mesmos trazidos aos autos se refere a 
notas fiscais que sequer foram relacionadas no levantamento efetuado pela 
autoridade fiscal, porém, os valores efetivamente recolhidos e não considerados 
pelo autuante detectados nos autos devem ser excluídos do valor lançado na inicial.

Quanto aos demais valores e diferenças entre valores recolhidos e a recolher, 
entendo estar correta a cobrança do imposto, uma vez que, se o mesmo não for 
retido e recolhido pelo remetente a responsabilidade pelo pagamento passa a ser do 
destinatário.

Pelo exposto, no mérito, conheço da impugnação, dou-lhe provimento parcial, 
para julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2009/001216 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 61.863,13 
(sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos), referente 
parte do campo 4.11, mais acréscimos legais; e julgar improcedente o valor de R$ 
13.177,68 (treze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), 
referente parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


