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ACÓRDÃO Nº: 392/2008
PROCESSO Nº: 2007/6140/500688
IMPUGNAÇÃO: 18
IMPUGNANTE: RODRIGUES MARTINS E MARTINS LTDA
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária (Retenção na Fonte) – Operações 
internas. Procedente o lançamento apurado através de levantamento próprio.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e 
negar-lhe provimento para, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/004347 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$. 6.255,20 (seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte 
centavos), e R$. 4.976,41 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e 
quarenta e um centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente,  
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 27 de maio de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos:
4.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 6.255,20 (seis mil duzentos e 
cinqüenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente ao valor comercial de 
R$. 36.795,29 (trinta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte nove 
centavos), referente a parcela do imposto devido por substituição tributária 
(retenção na fonte) sobre mercadorias adquiridas por intermédio de notas fiscais 
constantes do levantamento substituição tributária, referente ao período de 
01.01.2005 a 31.12.2005.
5.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 4.976,41 (quatro mil, novecentos 
e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), correspondente ao valor 
comercial de R$. 29.273,00 (vinte e nove mil duzentos setenta e três reais), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributária (retenção na 
fonte) sobre mercadorias adquiridas por intermédio de notas fiscais constantes do 
levantamento substituição tributária, referente ao período de 01.01.2006 a 
31.12.2006.

Notificado tempestivamente o contribuinte apresentou impugnação de 
aduzindo: que dentro de dois dias a autuante procedeu cinco levantamentos, ou 
seja; Levantamento do ICMS; Financeiro; Conclusão Fiscal; Substituição 
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Tributária e Comparativa de Saídas, que os mesmos não foram realizados com 
fidedignidade, e que tudo isso foi feito sem o acompanhamento do contribuinte, 
para esclarecimento de dúvidas, requerendo com base no art. 28, inciso II da Lei 
n° 1.288/01, a nulidade do auto de infração.

E não sendo possível a pretensão, com base no art. 45, do mesmo diploma 
legal, requereu o julgamento pelo Conselho, sob a alegação de que o prazo de 20 
(vinte) dias não foi suficiente para a conferência de todos os levantamentos, 
elaborados pela auditora autuante.

A julgadora de primeira instancia, devolveu os autos em atendimento a 
manifestação do contribuinte, que desistiu do julgamento de primeira instancia.

A representação fazendária recomendou pela procedência do auto de 
infração, considerando que a impugnação nada apresentou que pudesse ilidir o 
feito.

Diante do exposto, e em razão de que o contribuinte nada apresentou que 
pudesse ilidir o feito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para julgar 
procedente o auto de infração nº. 2007/004347 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$. 6.255,20 (seis mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e vinte centavos), e R$. 4.976,41 (quatro mil, novecentos 
e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), referentes os campos 4.11 e 
5.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


