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ACÓRDÃO Nº:444/2009
PROCESSO Nº: 2008/6041/500001          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7511
RECORRENTE: NESTOR TEIXEIRA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária por Constatação de Parcela do Imposto 
Declarado e Não Recolhido – Há que prevalecer a exigência fiscal quando o 
contribuinte não afasta a ilicitude apontada.   

ICMS. Exigência Tributária de Parcela Devida Por Substituição Tributária. Falta de 
Retenção do Imposto na Entrada das Mercadorias – É devido o imposto reclamado, 
quando o recolhimento não for efetuado pelo remetente, sendo o contribuinte 
responsável solidário por disposição legal.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/001167 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 667,19 (seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), R$ 
186,24 (cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), R$ 102,03 (cento e 
dois reais e três centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais, suspensos pelo parcelamento; e o valor de R$ 4.583,88 (quatro 
mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), referente o campo 
7.11 e extinto pela Lei 1.892/08. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de julho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
5.251,07 (cinco mil, duzentos e cinqüenta e um reais e sete centavos), referente a 
parcela do imposto declarado e não recolhido, relativo ao período de 01.01.2005 à 
31.12.2005 e 01.01.2007 à 31.12.2007, conforme constatado no levantamento 
ICMS, contido nos contextos 4 e 7 dos autos.  Noutro lado, reclama ICMS na 
importância de R$ 288,27 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributária (retenção na fonte) 
sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais, contidas no 
levantamento, relativo ao período de 01.012004 à 31.12.2004 e 01.01. 2006 à 
31.12.2006, contido nos contextos 5 e 6 dos autos. 
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O contribuinte apresentou impugnação, tempestivamente, em 23/06/2008.

Despacho nº 124/2008, do Julgador de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência para que o autor do procedimento faça saneamento ao 
processo. Termo de Aditamento foi juntado aos autos, onde foi alterado o valor 
originário do imposto, passando para R$ 186,19 e alterando a infração ocorrida. 
Nova manifestação foi juntada aos autos, contestando o feito. 

Sentença foi lavrada, diz que a demanda decorre de ICMS declarado e não 
recolhido e imposto devido por substituição tributária. As infrações contidos nos 
contextos 4, 5 e 6 não foram impugnadas, incorrendo em revelia, presumindo-se 
verdadeiras as matérias alegadas pela autuante, nos termos do art. 47  da Lei nº 
1.288/2001 e que a autuada fez parcelamento dos lançamentos.  O contexto 7, 
ainda que a empresa tenha mostrado sua condição de empresa enquadrada no 
simples nacional a partir de 01.07.2007, o ICMS foi apurado e lançado no livro 
registro de apuração do ICMS e não foi comprovado o recolhimento das parcelas. 
Com essas considerações, entende eficaz a exigência do crédito tributário e julga 
procedente o auto de infração. 

O contribuinte apresenta recurso voluntário, anexando as guias de 
recolhimento do simples nacional de 07 á 12/2007, comprovando que não provocou 
nenhum prejuízo o Erário Estadual.

A Representação Fazendária, em parecer, manifesta-se favorável a sentença 
prolatada em primeira instância, que julgou procedente o auto de infração. 

Os contextos 4, 5 e 6 dos autos, foram julgados procedentes tendo em vista a 
inexistência de impugnação específica para estes contextos, onde foram 
consideradas revéis, face a isso, presumiu-se verdadeiros os fatos alegados e o 
contribuinte optou por parcelar seu débito, conforme fls. 55 dos autos.

Quanto ao contexto 7, em que pese o enquadramento da empresa no 
SIMPLES NACIONAL, este se deu somente em julho/2007, entretanto, face a lei nº 
1.892/2008, chamada lei do REFIS, este deve julgado procedente e extinto por esta 
lei.     

Com essas considerações, entendo que deve ser julgado procedente o auto 
de infração, para se fazer a verdadeira justiça fiscal, com os fatos acima expostos.  

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2008/001167 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
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tributários nos valores de R$ 667,19 (seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove 
centavos), R$ 186,24 (cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), R$ 
102,03 (cento e dois reais e três centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, suspensos pelo parcelamento; e o valor 
de R$ 4.583,88 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito 
centavos), referente o campo 7.11 e extinto pela Lei 1.892/08.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


