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ACÓRDÃO Nº: 264/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/502583
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº:6.986
RECORRENTE: MAXIMA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS substituição tributária não recolhido na operação anterior. 
Responsabilidade solidária do contribuinte substituído. Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/003269 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 558,99 (quinhentos e cinqüenta e oito reais e noventa e nove 
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: Versa o presente auto de infração, sobre exigência de ICMS que a 
Autuada deixou de recolher referente a parcela do imposto devido por substituição 
tributária (retenção na fonte) sobre mercadorias adquiridas por intermédio da nota 
fiscal nº 942, integrante do Termo de Apreensão nº 025312 lavrado em 20 de 
Outubro de 2005, conforme faz prova o processo nº 2005/7240/501088. 

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador 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 constante na inicial, por entender que os 
levantamentos demonstram com clareza os fatos apontados na peça de 
acusação.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho,   argüiu a preliminar de nulidade 
por inconstitucionalidade (Art. 150, I e IV da CF/88), por institucionalizar o 
confisco porque supostamente a Fazenda exige o tributo pela segunda vez, sendo 
que efetuou o desconto quando vendeu a mercadoria ao órgão público estadual, e 
no mérito alega não há obrigação tributária de pagar o ICMS-ST, devido as saídas 
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serem isentas em conformidade com o § 4º do Convênio ICMS 26/03 e do inciso 
LXXXIX do Art. 4º do Decreto 462/97 (RICMS).

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

Após a análise dos autos, rejeito a preliminar argüida pela Recorrente.

A exigência do ICMS substituição tributária está correta, posto que os 
produtos descritos na nota fiscal constantes dos autos são sujeitas a este regime, 
cujo imposto não foi retido na fonte, ficando a Autuada responsável pela 
obrigação tributária ora exigida.

Nos autos não constam juntada de comprovantes de pagamento por  parte 
da autuada ou mesmo da remetente da mercadoria . 

Diante do exposto, considerando que não existe nos autos nenhuma prova 
de recolhimento do imposto exigido, voto por conhecer do recurso, nego-lhe 
provimento, para confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração nº 2007/003269 e condenar a Recorrente ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 558,99 (quinhentos e cinqüenta e oito reais e 
noventa e nove centavos) mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


