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ACÓRDÃO Nº.: 069/2008
PROCESSO: 2007/6040/502494                        
IMPUGNAÇÃO: 12
IMPUGNANTE: ARCO ÍRIS MADEIRAS MAT. P/ CONSTR. LTDA
IMPUGNADA:  FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS substituição tributária. Substituto tributário não retém e não
recolhe ICMS. Responsabilidade solidária do destinatário da mercadoria. 
Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por tipificação 
incorreta da infração denunciada, argüida pela Impugnante. No mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e julgar procedente o auto de infração nº. 
2007/003202 em relação aos valores de R$ 1.634,07 (um mil, seiscentos e trinta 
e quatro reais e sete centavos) e R$ 2.385,71 (dois mil, trezentos e oitenta e 
cinco reais e setenta e um centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e 
Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda 
Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS devido por substituição tributária no valor de R$ 1.634,07 (Hum mil 
seiscentos e trinta e quatro reais e sete centavos), referente ao exercício de 
2005, constatado por meio do levantamento do ICMS substituição tributária. No 
campo 5.1 por deixar de recolher o ICMS devido por substituição tributaria no 
valor de R$ 2.385,71 (Dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e um 
centavos), referente ao exercício de 2006, constatado por meio do levantamento 
substituição tributária.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação onde desiste 
expressamente da impugnação em primeira instância. Argüiu preliminar por 
tipificação incorreta da pseudo-infração uma vez que o auditor laborou em erro 
quando indicou o art. 44, IX da lei 1.287/01 como fundamentação legal e propôs a 
penalidade do art. 48, III, “d”, da mesma lei. Argumenta também que outros 
dispositivos deveriam ter sido indicados como fundamentação legal, a recorrente 
entende que como está a peça acusatória não pode prosperar, pois 
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a tipificação legal exposta não condiz, por falta de coerência, com a realidade dos 
fatos narrados, diz também que a respeito do art. 13, incisos XIII e XIV, da 
mesma lei, também indicados pelo autuante como fundamentação legal na peça 
acusatória em questão, que tais dispositivos limitam-se a ampliar a 
responsabilidade do adquirente das mercadorias em outras unidades da 
federação e o fazem de forma ilegal, como já comprovado que o Estado tenta 
receber do responsável neste Estado e do responsável no outro Estado também, 
que o contribuinte local não pode legalmente, ser responsabilizado por qualquer 
falta de pagamento do imposto na qual não tem poder ou autoridade para 
efetivar.

Quanto ao mérito alega que em ambos os exercícios em questão houve 
erro do autuante na apuração dos valores autuados, e que todos os valores 
abaixo apresentados estão destacados nas notas fiscais indicadas e o 
levantamento do ICMS- Substituição Tributaria anexo ao AI os está cobrando; em 
2005, nota fiscal nº. 222.149 de 13/05/05 – R$ 241,19, nota fiscal 56.678 de 
14/04/05 – R$ 115,60 e nota fiscal 9.354 de 06/09/05 – R4 100,03, e as notas 
fiscais a seguir indicadas estão acompanhadas de documentos de arrecadação 
nos quais consta o pagamento dos valores neles indicados e o levantamento 
ICMS – substituição tributária anexo ao A.I os está cobrando, assim sendo a peça 
acusatória esta a exigir tributo indevido, o que a torna manifestamente ilegal.

Pelo acima exposto vem requerer o acatamento da preliminar argüida e 
como conseqüência a ilegalidade do procedimento adotado, determinando seu 
arquivamento sem julgamento de mérito, não entendendo desta forma que seja 
julgado improcedente e arquivado da mesma forma.

A Representação Fazendária em sua manifestação considera que a 
impugnação nada apresentou para ilidir o feito recomenda que seja julgado 
procedente o auto de infração.

Em analise aos autos podemos constatar que a infração está corretamente 
tipificada, portanto rejeito a preliminar de nulidade  do lançamento por tipificação 
incorreta da infração denunciada, argüida  pela impugnante.

Quanto ao mérito podemos constatar que no presente caso é 
responsabilidade do contribuinte reter e recolher o ICMS, por substituição 
tributária uma vez tratar-se de ICMS sobre transportes de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária.
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Art. 44 – São Obrigações do contribuinte e do 
responsável:

IX- Reter e recolher o imposto devido por 
substituição tributária, quando exigido pela 
legislação.

Pelo exposto conheço da impugnação nego-lhe provimento e julgo  o auto 
de infração nº. 2007/003202, procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.634,07 (Hum mil 
seiscentos e trinta e quatro reais e sete centavos) e R$ 2.385,71 (Dois mil 
trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), referente aos campos 
4.11 e 5.11 respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


