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ACÓRDÃO Nº. : 436/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/503020
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.868
RECORRENTE : CREMER S.A
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.998.023-5

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Falta de Retenção e Recolhimento – Lícita
a exigência quando o imposto não é retido e tampouco recolhido pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença de 1ª instância, por não 
ter sido a mesma proferida dentro do prazo previsto no Art. 26, inciso V, da Lei 
1.288/01 e por considerar intempestiva a Impugnação, 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 nº 
2009/001853 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.340,80 (três mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos), R$ 
12.070,78 (doze mil, setenta reais e setenta e oito centavos), e R$ 9.774,14 (nove 
mil, setecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 6.11; respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
9 dias do mês de dezembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o valor total de R$ 25.185,72 
(vinte e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente 
a ICMS Substituição Tributária, sobre mercadorias remetidas por intermédio das 
notas fiscais constantes dos levantamentos do ICMS/ST, relativo ao período de 
01/04 a 31/12/2007 e dos exercícios de 2008 e 2009, lançados nos contextos 4 a 6,
respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação, e face à 
revelia julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.340,80, campo 4.11, com as 
penalidades do campo 4.15, abatido dos valores recolhidos através dos DARE’s de 
folhas 99/104; no valor R$ 12.070,78, campo 5.11, com a penalidade do campo 
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5.15, abatido os valores recolhidos através dos DARE’s de folhas 89/96, 98 e 105 e 
no valor de R$ 9.774,14, campo 6.11, com a penalidade do campo 6.15 dos autos.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu nulidade da sentença por não ter 
sido a mesma proferida dentro do prazo estipulado na legislação, conforme 
preceitua o artigo 26, V da Lei 1.288/2001, portanto, há que se declarar extinto o 
processo por ter decorrido o prazo para análise e julgamento do processo 
administrativo. Argüiu, também, a nulidade da sentença de primeira instância, pelo
fato da julgadora considerar a impugnação intempestiva, porem, não analisou as 
matérias de direito conforme previsto no artigo 57 da lei 1.288/2001 e considerando 
que a empresa havia demonstrado que houve incidência da substituição tributária 
sobre produtos não abrangidos pelo instituto da ST e erro de aplicação das 
alíquotas, não se pode acatar como válida a decisão proferida.

No mérito, aduz que os levantamentos se basearam em conferencias 
realizadas no arquivo Sintegra da contribuinte, entretanto, constatou-se que um dos 
registros de numero 54, campo 11, apresentava equívocos nas informações 
prestadas pelo fato do programa da empresa ter efetuado a soma do ICMS/ST ao 
valor total da nota fiscal, contudo neste valor já se encontra inserido o valor do 
ICMS/ST ao valor total da nota fiscal, portanto, o valor foi considerado em 
duplicidade. Diz, também, que o fisco está exigindo ICMS/ST sobre produtos não 
sujeitos a tal sistemática, como é o caso dos produtos classificados sob o código 
48114110 (fita autoclave) 90185090 (oclusor oftálmico) e 85099000 (escova dental 
elétrica), tais produtos não constam na relação de mercadorias sujeitas a 
Substituição Tributária, da mesma forma ocorre com o produto intitulado Toalha de 
Luxo, classificada na posição 6209, apesar da referida NCM constar na relação de 
produtos sujeitos a ST, apenas os produtos fraldas descartáveis ou não, na posição 
6209, estão sujeitos a ST.

Outra questão é quanto às margens do Valor Agregado que apresenta 
incorreções.

Ao final, requer a nulidade da sentença de primeira instância ou a 
improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou o envio do 
processo à assessoria técnica do CAT, para que se apure se ocorreu a cobrança de 
ICMS/ST sobre produtos não sujeitos a esta forma de tributação e a aplicação do VA 
correto e após retorne a REFAZ, caso não seja este o entendimento que seja 
julgado improcedente o auto de infração.
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Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS Substituição
Tributária.

Em analise das preliminares entendo que não há como as mesmas 
prevalecerem, o fato da sentença de primeira instância ter sido proferida com prazo 
superior ao estabelecido não é motivo para a anulação da mesma, pois, sendo 
anulado o processo voltaria a primeira instância e seria novamente julgado, fato este 
que ocasionaria mais demora e custos processuais, também, conforme se verifica 
nos autos o contribuinte foi intimado via AR, com data de recebimento aos 20 dias 
do mês de novembro de 2009, apresentando sua impugnação aos 15 dias do mês 
de dezembro de 2009, portanto, fora do prazo de 20 dias estabelecidos em 
legislação.

No mérito, entendo que está correta a exigência, pois, conforme se verifica 
nos levantamentos efetuados pelo autor do procedimento, não houve a retenção e 
tampouco o recolhimento do imposto das referidas mercadorias.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença de 1ª instância, por 
não ter sido a mesma proferida dentro do prazo previsto no Art. 26, inciso V, da Lei 
1.288/01 e por considerar intempestiva a Impugnação, argüidas pela Recorrente. No 
mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2009/001853 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.340,80 
(três mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos), R$ 12.070,78 (doze mil, 
setenta reais e setenta e oito centavos), e R$ 9.774,14 (nove mil, setecentos e 
setenta e quatro reais e quatorze centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11; 
respectivamente, mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


