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ACÓRDÃO Nº: 259/2008
PROCESSO Nº: 2007/6010/500456
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.985
RECORRENTE: FERRARI ESCAPAMENTOS E MANUT DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS substituição tributária. Imposto recolhido a menor. Lançamento 
procedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/002788 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 603,16 (seiscentos e três reais e dezesseis centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de 
Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 16 de abril de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: O Contribuinte deveria recolher o ICMS no valor de R$ 603,16 (seiscentos 
e três reais e dezesseis centavos), referente a parcela do imposto devido por 
substituição tributária (retenção na fonte) sobre mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento substituição tributária, 
relativo ao período de 01.01.2004 a 31.12.2004.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, para impugnar o auto de infração 
ou pagar o crédito tributário reclamado, onde a mesma não compareceu 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância, conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 603,16, acrescido das 
cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito 
requer o arquivamento do presente auto, ou a redução da multa para  30% 
conforme prevê o artigo 48 inciso I da Lei 1287/01, por ter deixado de recolher o 
ICMS por substituição tributária referente saldo de estoque existente em 
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31.12.2004 das mercadorias que a partir de 01 de janeiro de 2005, passaram a 
ser substituição tributária, sendo que o valor do inventário estava declarado no 
respectivo livro  como prevê a legislação, e entende haver erro na tipificação da 
penalidade, que a multa cobrada deveria ser de 30%, pois não houve falta de 
retenção, quando a mercadoria entrou no estabelecimento, não estava sujeita a 
retenção na fonte.

A REFAZ recomendou a  manutenção  da  decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência  do auto de infração. 

Em análise aos autos, observa-se que o auto de infração foi lavrado em 
decorrência de falta de recolhimento da parcela do imposto devido por 
substituição tributária(retenção na fonte), sobre mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento substituição tributária, o 
qual é apropriado para apuração do imposto de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária.

Com estas considerações, entendo que é totalmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
recorrente não foram suficientes para refutar o ilícito fiscal.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância, 
e julgo procedente o auto de infração nº 2007/002788 em relação ao valor de R$ 
603,16 (seiscentos e três reais e dezesseis centavos) acrescido das cominações 
legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


