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ACÓRDÃO Nº. : 386/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6010/500525
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.880
RECORRENTE : VALMIR DE S NOGUEIRA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.057.801-9

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Falta de Recolhimento do Imposto na 
Entrada. Apresentação de Documento de Arrecadação – Não prevalece a exigência 
quando comprovado que o imposto se encontra recolhido com data anterior a 
lavratura 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 2009/001090 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 199,94 (cento e 
noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 21 dias do mês de setembro 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$ 199,94 (cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), 
referente nota fiscal número 039084, apreendida pelo Termo de Apreensão número 
2007/00579 e processo número 2007/7240/500628, em apenso.

A autuada foi intimada, comparecendo aos autos, requerendo o arquivamento 
do auto de infração, uma vez que o ICMS-ST da nota fiscal número 039084, foi 
devidamente pago em 28/05/2007.

Em despacho de folhas 18, o julgador de primeira instância remete os autos à 
origem para que o autor do procedimento de manifeste acerca da juntada de 
documentos de folhas 13.

Às folhas 20/21, o autor do procedimento emite parecer alegando que após 
realizar pesquisa em relatório de arrecadação por contribuinte, ficou constatado que 
houve o pagamento a maior do ICMS/ST em questão.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente e 
extinto pelo pagamento.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
comparece aos autos requerendo o arquivamento do mesmo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado 
improcedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo resta claro que razão assiste 
ao contribuinte, pois, conforme se percebe em documentos de folhas 13 houve a 
juntada de guia de recolhimento do imposto reclamado, cujo pagamento tem data 
anterior à lavratura do auto de infração. 

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/001090 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
199,94 (cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao 
campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


