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ACÓRDÃO Nº:245/2009
PROCESSO: 2008/6040/502525      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.461
RECORRENTE: CAETES COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Exigência de Parcela do Imposto Devido por Substituição Tributária. 
Levantamento Apresenta Equívocos ao Determinar o Quantum da Infração -
Apresenta nulidade o lançamento laborado em erro ao determinar os valores 
exigidos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por erro da 
determinação do quantum exigido, arguida pelo relator, e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 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 14 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 2.029,71 (Dois mil e vinte nove reais e setenta e um 
centavos), referente a parcela do imposto devido por substituição tributária incidente 
sobre as mercadorias sujeitas a este regime, adquiridas por intermédio das notas 
fiscais em anexo, levantamento de substituição tributária. No campo 5.1, por deixar 
de recolher ICMS no valor de R$ 88,67 (Oitenta e oito reais e sessenta e sete 
centavos), referente a diferença de alíquota incidente sobre o valor das operações 
de aquisição de mercadorias procedentes de outras unidades da federação, 
destinadas ao consumo, conforme cópia da anexa nota fiscal, constante do 
levantamento do diferencial de alíquota, relativo ao período de setembro a dezembro 
de 2007.

A autuada foi intimada por AR, comparecendo aos autos tempestivamente.

Em sentença de folhas 105/107, a julgadora de primeira instância julgou o 
auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância, por AR, o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário, alegando que o auditor laborou em 
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erro, pois na coluna base de cálculo reduzida de toda a planilha foi usado, 
equivocadamente, o valor do ICMS e não o valor total da nota fiscal, prejudicando 
desta forma a apuração final; apresenta planilhas de cálculos às folhas 112/113 e 
pede pela improcedência do auto de infração.

Em manifestação de folhas 163/164, a Representação Fazendária 
recomendou a nulidade da sentença.

Analisando o processo que cobra ICMS sobre mercadorias sujeitas a 
Substituição Tributária pode-se perceber que não se consegue vislumbrar a forma 
utilizada pelo autor do procedimento para detectar os valores para a cobrança do 
ICMS/ST. 

Como se pode verificar no levantamento de substituição tributária, na coluna 
base de cálculo reduzida, o autor utiliza o valor do ICMS destacado, portanto, o 
presente lançamento está eivado de nulidade, pois existem erros na determinação 
do quantum exigido.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do lançamento por erro da 
determinação do quantum exigido, e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


