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ACÓRDÃO Nº. : 163/2010
PROCESSO : 2009/6010/500801
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.797
RECORRENTE : COELHO E LEITE LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.070.139-2

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Transporte de Mercadorias Sem 
Comprovação de Pagamento. Tributo Recolhido – Não prevalece a exigência 
tributária quando comprovado o seu pagamento anterior a ação fiscal.

ICMS Substituição Tributária. Transporte de Mercadorias Sem Comprovação de 
Pagamento. Reposição de Mercadorias. Incidência do Imposto na Operação Anterior 
– Não cabe a exigência de ICMS Substituição Tributária em operação relativa a 
reposição de mercadorias.. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/001675 e 
absolver o sujeito passivo no valor de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um 
centavo), referente ao campo 4.11. O Senhor 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 Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do 
mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS substituição tributária no 
valor de R$ 197,01(cento e noventa e sete reais, um centavo), referente às notas 
fiscais nºs. 3646 e 3648, apreendidas pelo Termo de Apreensão nº. 2008/00317 e 
processo 2008/7240/500312, devido ao transporte de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, sem o devido documento que comprove o seu 
recolhimento. Período de referência: 23/02/2008 a 15/10/2009.

           Intimada via postal, a autuada não comparece ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia à fls. 13.   
           

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade. 
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Intimado, via AR, da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece 
ao processo declarando que o ICMS Substituição Tributária das notas fiscais 3646 e 
3648, da empresa Modefer Indústria de Auto Peças Ltda., foi quitado conforme 
DARE juntado aos autos, lembrado que a NF 3648 é de reposição e não gera débito.    
          
          Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda a reforma da 
sentença prolatada em primeira instância, para que seja julgado improcedente o 
auto de infração.

Analisando as alegações e documentos apresentados pelo autuado, verifica-
se que o ICMS-ST da NF 3646 foi pago em 26/02/2008, conforme cópia de DARE 
(fls. 21V); quanto à NF 3648, também não cabe a cobrança, por tratar-se de 
reposição de material enviado anteriormente, conforme discriminado no corpo da 
mesma (cópia às fls. 22).     

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2009/001675 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 197,01 (cento e 
noventa e sete reais e um centavo), referente ao campo 4.11. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


