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ACÓRDÃO Nº: 130/2009
PROCESSO: 2008/6040/501387         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.391
RECORRENTE: FIAT AUTOMÓVEIS S.A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Imposto Retido e Recolhido a Menor. Cálculo da Retenção Efetuado à 
Menor - Passível de cobrança, via auto de infração, o imposto não recolhido 
integralmente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/000961 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$12.396,42 (doze mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta 
e dois centavos), R$6.296,87 (seis mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e 
sete centavos), R$8.399,45 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta 
e cinco centavos), e R$ 791,42 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e 
dois centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. 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 31 de março de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em diversos contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS devido por substituição tributária no valor de 
R$. 12.396,42 (doze mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois 
centavos), correspondente ao valor comercial de R$. 72.920,12 (setenta e dois 
mil, novecentos e vinte reais e doze centavos), relativo ao período de 01.01.2005 
a 31.12.2005, conforme levantamento de ICMS substituição tributária, protocolo 
ICMS 36/2004 e documentos.

5.1 - Deixou de recolher o ICMS devido por substituição tributária no valor de R$. 
6.269,87 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), 
correspondente ao valor comercial de R$. 36.881,59 (trinta e seis mil, oitocentos e 
oitenta e um reais e cinqüenta e nove centavos), relativo ao período de 
01.01.2006 a 31.12.2006, conforme levantamento de ICMS substituição tributária, 
protocolo ICMS 36/2004 e documentos.
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6.1 - Deixou de recolher o ICMS devido por substituição tributária no valor de R$. 
8.399,45 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), 
correspondente ao valor comercial de R$. 49.808,53 (quarenta e nove mil, 
oitocentos e oito reais e cinqüenta e três centavos), relativo ao período de 
01.01.2007 a 31.12.2007 conforme levantamento de ICMS substituição tributária, 
protocolo ICMS 36/2004 e documentos.

7.1 - Deixou de recolher o ICMS devido por substituição tributária no valor de R$. 
791,42 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), 
correspondente ao valor comercial de R$. 4.655,41 (quatro mil, seiscentos e 
cinqüenta e cinco reais e quarenta e um centavos), relativo ao período de 
01.01.2008 a 31.01.2008, conforme levantamento de ICMS substituição tributária, 
protocolo ICMS 36/2004 e documentos.

O auditor autuante fez juntada dos documentos de fls. 05/26, inclusive CD 
de fls. 06.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 27/38, aduzindo: 
que o levantamento feito pela fiscalização neste caso se limita às operações 
envolvendo peças e acessórios, tendo servido de base o arquivo magnético 
gerado pela impugnante e remetido à Fiscalização com a composição da base de 
cálculo e apuração do ICMS/ST de cada período autuado (gerado pelo 
SINTEGRA).

Que a fiscalização deixou de levar em consideração os valores totais 
apurados em cada nota fiscal (e período) e também informados nos arquivos 
enviados, tendo considerado apenas de forma isolada as informações de cada 
item constante das notas.

Que a fiscalização considerou tão somente as informações isoladas de 
cada item, tanto é que na primeira página da planilha elaborada pela fiscalização 
constam nada menos que 6 referências à Nota Fiscal nº 429.145 (emitida em 
03.01.2005 e 16 à nota fiscal nº 439.100 (emitida em 05.01.2005).

Assim procedendo, a fiscalização desconsiderou que o sistema da 
impugnante que alimenta o SINTEGRA efetivamente apresenta inconsistência no 
que se referem às informações isoladas de cada item, o que não se verifica 
quando se leva em consideração o valor consolidado de cada nota fiscal, ou 
quando se verifica os valores referentes a cada período de apuração do imposto.

Que a atividade fiscal se encontra vinculada ao princípio da verdade 
material, por meio do qual cabe a fiscalização buscar a aproximação entre a 
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realidade fática e sua representação formal; que as diferenças contidas no 
SINTEGRA, tendo sido desconsideradas, não só este detalhe técnico como as 
informações efetivamente relevantes indicadas no próprio corpo das notas fiscais; 
que não seria razoável exigir da impugnante a demonstração nota por nota da 
pertinência e veracidade de suas alegações, requerendo o cancelamento da 
exigência fiscal, tendo em vista a inexistência de valores ICMS/ST recolhidos a 
menor, e caso necessário, a realização de diligência, fazendo juntada dos 
documentos de fls. 39/54.

A julgadora de primeira instância, em sentença de fls. 56/60, aduz que a 
atividade fiscal está vinculada ao princípio da verdade material e foi comprovada 
através do levantamento elaborado e anexado aos autos, e as compensações 
entre os valores a menor e a maior, na mesma proporção, que anulariam as 
diferenças encontradas, não foram provadas pela impugnante.

Que a peça de defesa não está acompanhada de nenhum documento no 
qual se fundamentou que comprove as alegações apresentadas, e que deste 
modo não se faz necessária a realização de diligência, conheceu do recurso 
apresentado, negou-lhe provimento e julgou procedente o auto de infração nº 
2008/000961, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de: R$. 12.396,42 (doze mil, trezentos e noventa e seis reais e 
quarenta e dois centavos), campo 4.11; R$. 6.269,87 (seis mil, duzentos e 
sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), campo 5.11; de R$. 8.399,45 
(oito mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), campo 
6.11 e R$. 791,42 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), 
campo 7.11, mas acréscimos legais.

Intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 64/75, que a 
decisão recorrida incorreu no mesmo erro da fiscalização, ao desconsiderar por 
completo o fato de que o cálculo e o recolhimento do ICMS/ST não sofreram 
qualquer alteração em função das inconsistências.

Que as suas alegações já seriam suficientes para demonstrar a 
improcedência do lançamento, mas sugeriu a realização da diligência apenas 
para que as doutas autoridades julgadoras tivessem maior segurança de que os 
valores constituídos foram devidamente recolhidos, e que a r. decisão recorrida 
deve ser reformada e o lançamento julgado improcedente, e caso entenda 
necessário a realização de diligência. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls. 7, recomenda 
pela manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto 
de infração.
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Analisando os autos, percebe-se que o contribuinte calcula o ICMS 
Substituição Tributaria sobre uma base de cálculo a menor que a real, gerando 
desta forma uma diferença a ser recolhida, inclusive o mesmo diz em sua defesa 
existirem inconsistências em seu sistema que alimenta o SINTEGRA, sendo que 
os impostos de alguns itens são calculados a menor. Portanto, entendo ser 
correta a cobrança das diferenças detectadas no presente levantamento.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº 2008/000961 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$12.396,42 (doze mil, trezentos e noventa e seis reais 
e quarenta e dois centavos), R$6.296,87 (seis mil, duzentos e noventa e seis 
reais e oitenta e sete centavos), R$8.399,45 (oito mil, trezentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), e R$ 791,42 (setecentos e noventa e um reais 
e quarenta e dois centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


