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ACÓRDÃO Nº : 219/2010   
PROCESSO Nº : 2009/6640/500544
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.839
RECORRENTE : FERRARI COM. DE MOTOS E MOTORES LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.034.829-3

EMENTA: ICMS. Imposto Devido por Substituição Tributária. Comprovação do 
Pagamento em Data Anterior à Autuação – Não prevalece a exigência fiscal quando 
comprovado o pagamento do valor exigido antes da lavratura do Termo de 
Apreensão da Mercadoria e do Auto de Infração. 

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 nº 2009/001685 e 
absolver o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 360,17 
(trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), referente ao campo 4.11. O 
Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de julho de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor R$ 360,17         
(trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), relativo ao não recolhimento do 
ICMS substituição tributária, referente às mercadorias constantes da nota fiscal 
apreendida pelo Termo de Apreensão nº 2008/001473, resultando no processo nº 
2008/7240/501537, devido ao transporte de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária sem o documento que comprovasse o recolhimento do 
imposto exigido.

A autuada foi intimada, por ciência direta, não compareceu ao processo, 
tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009.001685  procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário na importância de R$ 360,17 (trezentos e sessenta reais e dezessete 
centavos), acrescido das cominações legais.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ  a 
empresa apresentou recurso voluntário alegando que o valor reclamado foi recolhido 
na data de 16/07/2008, ou seja, antes do Termo de Apreensão das mercadorias e do 
Auto de Infração,  conforme documentos de fls. 23. Ao final, requer o arquivamento 
do processo.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em  primeira  instância 
e a improcedência do auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que foi recolhido o valor exigido na inicial, 
conforme fls. 23 dos autos, na data de 16.07.2008, ou seja antes do Termo de 
Apreensão das Mercadorias e do Auto de Infração.

Face a isso, entendo que o procedimento ficou prejudicado, no que 
manifestamos pela sua improcedência.

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformar a decisão de primeira instância,  julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/001685 e absolver o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 360,17 (trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), referente ao 
campo 4.11. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


