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ACÓRDÃO Nº. : 236/2010
PROCESSO : 2009/6010/500803
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.804
RECORRENTE : PARAISO COMÉRCIO DE ESCAPAMENTOS LTDA-ME 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.402.951-6

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Transporte de Mercadorias. Falta de 
Comprovação de Pagamento. Tributo Recolhido em Nome de Terceiro. Autorizada a 
Correção de Dados do Contribuinte – Não prevalece a exigência do imposto quando
comprovada a regularização do recolhimento.   

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 de nº 2009/001678 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 762,45 (setecentos e sessenta e 
dois reais e quarenta e cinco centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra 
Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 31 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 – ST no valor de R$ 
762,45 (setecentos e sessenta e dois reais, quarenta e cinco centavos), referente às 
notas fiscais nº. 364530 e 364531 apreendidas pelo Termo de Apreensão nº. 
2008/000445 e processo nº. 2008/7240/500442, devido ao transporte de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária sem o devido documento 
que comprove o seu recolhimento. Período de referência 07/03/2008 a 15/10/2008.

Intimada via postal, a autuada não se manifesta, sendo lavrado termo de 
revelia às fls. 17. 

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente em sua 
totalidade. 

Intimado da decisão de primeira instância, via AR, o contribuinte comparece 
tempestivamente aos autos. Alega em sua defesa que o DARE foi, por engano, 
emitido com os dados da empresa Gomes & Abreu Ltda., que por esse motivo a 
empresa Paraíso Comércio de Escapamentos Ltda. foi novamente intimada, foi 
quando detectou o erro, e que iniciou processo de nº. 2009/6010/500922 de 
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requerimento de PADRA para a devida regularização. Junta cópias do Documento 
de Arrecadação Estadual - DARE, requerimento PADRA e autorização emitida pelo 
titular da empresa Abreu & Gomes para alteração dos dados do referido DARE (fls. 
25/28).   

A Representação Fazendária, em face da documentação apresentada pela 
recorrente, recomenda a reforma da sentença prolatada em primeiro grau, para que 
seja julgado improcedente o auto de infração.

Analisado o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, verifica-se que o 
valor reclamado foi quitado conforme DARE (cópia juntada às fls. 25), que embora 
tenha sido preenchido, por engano, em nome de outra empresa, foi devidamente 
regularizado pelo Requerimento – PADRA e PARECER/REFAZ Nº 66/2010 (fls. 
26/27) e, autorização (fls. 28) assinada pelo titular da empresa Abreu & Gomes Ltda, 
em nome da qual foi recolhido o imposto inicialmente. Portanto, comprovado o 
recolhimento do imposto referente às notas fiscais 364530 e 364531, referente ao 
TA 2008/000445, entendo que não há como prosperar a presente autuação.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para modificando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2009/001678 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
762,45 (setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente 
ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


