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ACÓRDÃO Nº. : 111/2010
PROCESSO : 2009/6040/501762
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.759
RECORRENTE : JPA- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM. LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.406.337-4

EMENTA: ICMS - Substituição Tributaria. Imposto Não Recolhido Anteriormente - É 
de responsabilidade do destinatário o recolhimento do ICMS Substituição Tributária 
quando o mesmo não é recolhido pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2009/001052 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
6.647,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais), referente ao campo 4.11, 
mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza 
Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de abril de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS substituição tributária na importância 
de R$6.647,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais), referente a 
mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento 
do ICMS - substituição tributária, sendo que os referidos documentos não foram
lançados em livro próprio, relativo ao período de 01/08/2008 a 31/12/2008.

           A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação e anexou 
documentos (fls. 50/240).
           

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade. 

Consta do processo intimação da decisão de primeira instância sem 
comprovação de recebimento.
     
           O contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando que não causou dano 
algum ao Estado, nem descumpriu a Lei 1.287/01, pois a empresa tem o benefício 
da lei que é o TARE – Nº 2.044/2008, desde junho de 2008, que em sua cláusula 
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primeira, sub-cláusula primeira, lhe atribui a condição de substituto tributário pelas 
operações subseqüentes, quando adquirir mercadorias sujeitas a este regime; que o 
imposto será recolhido quando da apuração mensal e pago no prazo assinalado no 
TARE, assim não sendo exigido o seu recolhimento quando da entrada no Estado.    
          
          A Representação Fazendária manifesta-se pela procedência do feito e a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância.

Analisando as alegações do autuado, este afirma, que conforme Termo de 
Acordo de Regime Especial - TARE, o recolhimento do ICMS substituição tributária 
não é recolhido quando da entrada no Estado, mas após a apuração mensal é pago 
nos prazos assinalados no TARE. Mas, não traz aos autos comprovação do 
recolhimento, mesmo porque as notas fiscais em questão, sequer foram registradas 
no Livro Registro de Entradas; portanto, não sendo apurado o imposto devido, não 
cumprindo o que determina a legislação, nem o alegado TARE. Atendo-se aos fatos, 
o imposto não foi pago, portanto, é legitima a sua cobrança via auto de infração.   

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001052 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 6.647,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais), referente ao 
campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


