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ACÓRDÃO Nº: 038/2011
PROCESSO: 2009/7130/500294
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7905
RECORRENTE: J & R AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.373.300-7

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Notas Fiscais de Aquisições de Mercadorias 
Sujeitas a Substituição Tributária. Apresentação de Guias de Recolhimento pelo 
Contribuinte - Prevalece o auto de infração apenas na parte referente às notas 
fiscais em que restou comprovado o não recolhimento do imposto.

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 nº 
2009/001528 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 5.958,62 (cinco mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e 
dois centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 4.827,34 
(quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta 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 Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de fevereiro de 2011, 
a conselheira Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha o valor de R$ 10.785,96 (dez mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referente ao ICMS 
Substituição Tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio das Notas 
Fiscais constantes do Levantamento ICMS-ST, relativo ao período de 01/01/2005 a 
31/08/2005.

O autuado foi intimado por ciência direta, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte, intempestivamente, 
apresenta guias e cópias de notas referentes ao lançamento, requerendo que as 
mesmas sejam conferidas e os valores pagos sejam abatidos do valor exigido pela 
Fazenda Pública.  
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A Representação Fazendária, considerando a grande quantidade de 
documentos apresentados recomenda o encaminhamento dos autos a assessoria 
técnica do CAT para a devida apuração dos valores recolhidos. Não sendo este o 
entendimento, recomenda a manutenção da sentença prolatada em primeira 
instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que restaram 
no levantamento elaborado pela auditoria algumas notas fiscais em que o imposto já 
havia sido recolhido e que a autoridade autuante não observou.

Conforme a nota técnica da assessoria, que fez a comparação entre os 
documentos apresentados pelo contribuinte e o levantamento fiscal, deve ser 
abatido do valor original da autuação em R$ 4.827,34, uma vez que esse valor se 
refere a notas fiscais apresentadas pelo contribuinte em que já havia sido recolhido 
o imposto, restando um total de R$ 5.958,62 a ser recolhido.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº 2009/001528 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 5.958,62 (cinco mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e 
sessenta e dois centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
4.827,34 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), 
referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


