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ACÓRDÃO Nº : 195/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502914
IMPUGNAÇÃO : 79
IMPUGNANTE : DISTRIB. DE BEBIDAS E REP. CENTRO OESTE LTDA
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.363.234-0

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Imposto Não Retido e Não Recolhido na 
Fonte. Destinatário Responsável Pelo Pagamento – É de responsabilidade do 
destinatário o recolhimento do imposto quando o mesmo não é retido e recolhido 
pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa, pela ausência de intimação do sujeito passivo da iniciação dos 
procedimentos fiscais, arguida pela Impugnante. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, julgar procedente o auto de 
infração 2009/001756 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 85.828,01 (oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais 
e um centavo), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Senhor Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 20 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
85.828,01 (oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte oito reais e um centavo), referente a 
parcela do imposto devido por Substituição Tributária, incidente sobre mercadorias 
sujeitas a esse regime, adquiridas por intermédio das notas fiscais discriminadas no 
anexo levantamento de S/T, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação desistindo expressamente do 
julgamento de primeira instância, argüiu preliminar de nulidade do auto de infração, 
pois o presente auto é originário de outro auto de infração que fora julgado nulo e 
quando do refazimento dos trabalhos o agente indicado a refazer o lançamento não 
procedeu à nova intimação, contrariando assim o inciso I, do artigo 33, da Lei 
1.288/2001, sendo, portanto nulo o mesmo conforme manda o inciso IV, do artigo 35 
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da Lei 1.288/2001. Diz, também, que o agente do fisco não procedeu à nova 
auditoria e sim se utilizou dos mesmos levantamentos, meios de provas, as mesmas 
infrações e a mesma penalidade do auto que fora julgado nulo. 

No mérito, argüiu que o agente do fisco não verificou informações 
importantes, tais como a redação do Termo de Acordo de Regime Especial número 
1.338/2003 e aditivo número 01/2006, principalmente a subcláusula primeira, da 
clausula primeira, que dá direito a impugnante reduzir a base de cálculo do ICMS no 
percentual de 32%, de forma que resulte numa carga tributária efetiva de 17%.

Questiona se ocorreu o fato gerador da substituição tributária para frente ou 
nas operações subseqüentes, nas operações de saídas para outras unidades da 
federação, vale ressaltar que a empresa é atacadista e não consumidora final. Cita, 
também, o aditivo número 001/2006, do Termo de Acordo 1.338/03, onde em sua 
cláusula quarta diz que é atribuído à acordante a condição de substituto tributário 
pelas operações subseqüentes, quando adquirir mercadorias sujeitas a este regime 
de tributação de fornecedores externos ao qual não seja atribuído a obrigatoriedade 
de fazer a retenção e o recolhimento do ICMS por Convênio, Protocolo ou Termo de 
Acordo de Regime Especial.

Ao final, requer pela nulidade ou improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou que o auto 
de infração seja julgado procedente.

Analisado e discutido o presente processo, quanto a preliminar de nulidade do 
auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, pela ausência de intimação 
do sujeito passivo da iniciação dos procedimentos fiscais, arguida pela Impugnante, 
entendo que a mesma não deve prevalecer, pois a impugnante teve conhecimento 
da lavratura do novo auto de infração, inclusive apresentando impugnação em 
tempo hábil.

Em análise de mérito, resta claro nos autos que não ocorreu o recolhimento 
do ICMS Substituição Tributária pelo remetente, ficando desta forma o destinatário 
responsável pelo recolhimento do mesmo. 

Quanto à ocorrência de vendas para outras Unidades da Federação não pode 
tal operação isentar o contribuinte, uma vez que a exigência se originou nas 
entradas das mercadorias neste Estado.
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Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa, pela ausência de intimação do sujeito passivo da iniciação dos 
procedimentos fiscais, arguida pela Impugnante. No mérito, conheço do recurso e 
nego-lhe provimento para, julgar procedente o auto de infração 2009/001756 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
85.828,01 (oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e um centavo), referente 
ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


