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ACÓRDÃO Nº:318/2008
PROCESSO Nº: 2007/7090/500023
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6981
RECORRENTE: RUSSEAN DE TARSSO NICOLAU DE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Procedente o lançamento de cobrança do ICMS substituição 
tributária pelas entradas interestaduais de mercadorias sujeitas a esse regime de 
tributação.

DECISÃO: Decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da 
sentença e de decadência argüidas pela Recorrente. No Mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração n. 2007/000652 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$. 
174,73 (cento e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo 
Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO RELATOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito no Contexto 4.1 – Deixou de 
recolher o imposto antecipadamente relativo ao regime de substituição tributária 
pelas operações subseqüentes (ICMS-ST) no montante de R$. 174,73 (cento e 
setenta e quatro reais e setenta e três centavos) referente as entradas de 
mercadorias adquiridas no mês de maio/2002 em operações interestaduais..

Notificado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação aduzindo 
que o Auto de Infração estava eivado de erros insanáveis, que invalidam a peça 
básica; que a escrituração dos meses de janeiro e fevereiro de 2002 estava 
extinta a cobrança, visto que o auto de infração somente foi produzido em 
28/02/2007, e que nos termos do art. 30, § 16 do Decreto 462/97, e art. 150 § 4° 
do CTN.

Que decorreu esta extinção como decorrência do princípio da segurança 
jurídica e estabilidade das relações jurídicas e do sistema; e que os autuantes 
apresentaram um relatório sintético, que não tem base legal para sua 
sustentação, não identificando os fornecedores emitentes das notas fiscais, sua 
origem e procedência.
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Que se tratava de diferença de substituição tributária, isso também não tem 
acústica na legislação tributária estadual, visto que as mercadorias passaram no 
posto fiscal da divisa do estado, ou foram cobrados por contribuintes substitutos.

Requerendo para que fosse declarada a insubsistência do auto de infração, 
e consequentemente a sua extinção, e que a decisão do julgador fosse 
fundamenta e motivada.

A julgadora de primeira instancia em sentença aduziu que as alegações 
apresentadas pela impugnante não tinha consistência, não acatando a alegação 
do contribuinte de que os meses de janeiro e fevereiro de 2002 estavam fora do 
prazo de cobranças do imposto, vista que o Fisco ao fazer a atuação estava 
fundamentado no art. 173, inciso I do CTN.

Que a alegação de que o auto de infração é sintético e que não identifica 
os fornecedores e notas fiscais, não tinha consistência, visto que o levantamento 
que fundamentou o auto; especifica a data de entrada, o número da nota fiscal, a 
unidade da federação de origem, o produto e demais informações, e que as notas 
fiscais estavam de posse do contribuinte.

Conheceu da impugnação apresentada, negou-lhe provimento e julgou 
PROCEDENTE o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
do credito tributário reclamado, mas acréscimos legais.

Notificada da sentença de primeira instância, o contribuinte compareceu 
aos autos e apresentou o Recurso Voluntário, aduzindo que a julgadora de 
primeira instancia deixou de analisar os argumentos entabulados pela recorrente, 
cerceando o direito de defesa da autuada; requerendo o provimento do recurso 
voluntário para fim de anular a decisão de primeira instância, julgando-a 
insubsistente, para fim de determinar que nova decisão fosse prolatada.

A representação fazendária em sua manifestação, recomendou pela 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração. 

Diante do exposto, considerando que o contribuinte não apresentou 
qualquer prova que pudesse ilidir o feito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento, e julgo PROCEDENTE o auto de infração n° 2007/000652, e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$. 
174,73 (cento e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), mais 
acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


