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ACÓRDÃO Nº                   : 79/2010
PROCESSO : 2009/6190/500078         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.702
RECORRENTE :COMERCIAL ARAGUAIA DE PEÇAS PARA 
VEICULOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INCRIÇÃO ESTADUAL : 29.385.494-7

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Mercadorias Oriundas de Outros 
Estados. Imposto não Recolhido Pelo Remetente. Responsabilidade do 
Adquirente. Constatação que Alguns Produtos Não Estão Sujeitos a Esse Regime 
de Tributação – O adquirente de mercadorias sujeitas ao regime de ICMS 
substituição tributária, é responsável pelo pagamento do imposto, quando não 
pago pelo remetente, excetuadas da exigência as operações não sujeitas a esse 
regime tributário. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração 2009/000584 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 3.310,26 (três mil, trezentos e dez reais e vinte e seis 
centavos), mais acréscimos legais; e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 
460,21 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e um centavos), referentes 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, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza 
Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de 
março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 121,13, lançado no 
contexto 4, sendo calculado, não alcançou o valor de alçada, conforme Art. 58, 
parágrafo único da Lei 1.288/2001. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS substituição tributária no valor de 
R$3.891,60 (três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), 
referente a mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento ICMS substituição tributária, relativo ao período de 01/01/2007 a 
31/12/2007.
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A autuada, devidamente intimada, apresentou impugnação tempestiva 
alegando que houveram diversos recolhimentos não considerados pelo auditor, 
que há erros diversos no levantamento, citando a exigência em relação à 
operação de retorno em garantia.  
           

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, absolvendo a 
autuada do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 121,13 (cento e vinte e 
um reais e treze centavos) e condenando no valor de R$ 3.770,47 (três mil, 
setecentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), acrescido das 
cominações legais.

Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo mantendo os argumentos de seu 
recurso anterior (fls. 86 a 91); que para fins de comprovação do que pleiteia 
anexa documentos; e solicita uma segunda verificação com base em uma 
consulta ao relatório de arrecadação por contribuinte, disponível no site da 
SEFAZ.  
          
          Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância.

           
Em análise aos autos, verificando-se as notas fiscais juntadas ao processo 

pelo contribuinte (fls. 142/167), constata-se que o autor do procedimento lançou 
em seu levantamento mercadorias que não estavam sujeitas ao regime de 
substituição tributária, que mesmo após o julgamento em primeira instância, 
restou cobrado indevidamente o valor de R$ 460,21. 

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso para dar-lhe provimento 
parcial, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração 2009/000584 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 3.310,26 (três mil, trezentos e dez reais e vinte e 
seis centavos), mais acréscimos legais; e absolver o sujeito passivo do valor de 
R$ 460,21 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e um centavos), referentes ao 
campo 4.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
23 dias do mês de abril de 2010

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


