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ACÓRDÃO Nº. : 450/2010
PROCESSO : 2010/6850/500171
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.861
RECORRENTE : FORPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.375.969-3

EMENTA: ICMS Substituição Tributaria. Entradas Interestaduais. Falta de 
Recolhimento – É devida a exigência de imposto do destinatário quando o mesmo 
não é recolhido na totalidade pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
ao direito de defesa por imprecisão da matéria tributável, argüida pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2010/000108 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.070,02 (dois mil, setenta reais e dois centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 21 dias do mês de setembro de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ao tesouro estadual a importância de R$ 
2.070,02 (dois mil, setenta reais e dois centavos), referente a ICMS Substituição 
Tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes 
do levantamento ICMS ST, relativo ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009. 

Intimado por ciência direta, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conhece do recurso e nega-lhe provimento, 
julgando procedente o auto de infração em sua totalidade.

Notificado por ciência direta da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresenta impugnação tempestiva argüindo preliminar de nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa. No mérito, alega que se as mercadorias em questão não estão 
sujeitas ao regime de substituição tributária, o auto de infração é improcedente. 
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Todavia, se consideradas sujeitas a este regime, entende que não há 
impedimento para aplicar o benefício da redução da base de cálculo nos termos do 
art. 23, V, do Decreto 462/97. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar nulo 
ou improcedente o auto de infração.           
        

A Representação Fazendária, considerando as provas contidas no processo, 
recomenda a confirmação da sentença de primeira instância e a procedência do 
auto de infração.

Após análise das alegações do autuado, primeiramente em relação à 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, porque o autor do 
procedimento não apontou com exatidão em qual item do Anexo I se enquadra a 
mercadoria e qual a norma legal ampara a aplicação do VA de 40%; entendo que há 
consonância entre a infração constatada descrita no campo 4.1 e os dispositivos que 
tipificam a infração, a mera alegação do desconhecimento da lei e das normas legais 
estabelecidas, não autorizam o seu descumprimento.

Quanto ao mérito, após verificação do levantamento de fls. 04/11 e 
confrontando as mercadorias constantes das notas fiscais (fls.12/68) com as 
discriminadas no Anexo II (Cláusula Primeira do Convênio ICMS 52/91), constatada 
a existência de alguns itens nessa situação, conferida a apuração do imposto,
aplicando-se a devida redução na base de cálculo, resultou na diminuição do valor 
exigido na peça inicial.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento ao direito de defesa por imprecisão da matéria tributável, argüida pela 
Recorrente.  No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração 2010/000108 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ , 2.070,02 (dois mil, setenta reais e dois centavos) referente 
parte do campo 4.11, mais acréscimos legais
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
14 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


