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ACÓRDÃO Nº:263/2009
PROCESSO Nº: 2000/6430/000049
REEXAME NECESSÁRIO: 2.576
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AGICE FERREIRA MOTA.

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Imposto Não Recolhido – É ilegítima a 
exigência tributária de parcela de imposto devido por substituição tributária quando 
constatado erro relativo ao quantum exigido.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 27338 na parte que absolveu o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 231,28 (duzentos e trinta e um 
reais e vinte e oito centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de 
junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
280,91 (duzentos e oitenta reais e noventa e um centavos), referente à parcela do 
imposto devido por substituição tributária, no exercício de 1999.

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
comparecendo ao processo tempestivamente, alegando que a cobrança é indevida, 
pois foi pago o imposto, com exceção de R$ 63,29, cuja importância foi recolhida, 
fez juntada de guias de arrecadação.

Em contra-arrazoamento às fls. 18/19, a substituta do autuante informa que o 
valor devido é na verdade R$ 49,63.

Os autos foram encaminhados ao outro substituto do autor do procedimento 
que fez juntada do relatório de arrecadação, intimação e declaração do contribuinte 
(fls. 30/35) e, em despacho às fls. 36, solicita o arquivamento do processo em face 
do pagamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 49,63, e extinto pelo 
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pagamento através da guia de arrecadação de fls.11 e absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 231,28 (duzentos e trinta e um reais e 
vinte e oito centavos). 

Ciente da sentença de primeira instância a empresa não se manifestou.

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância e o 
arquivamento dos autos.

O Chefe do CAT, através do Despacho nº 261/2009, encaminha para 
julgamento tão somente a parte absolvida no valor de R$ 231,28. 

Analisando os autos, que trata de cobrança de ICMS substituição tributaria, 
ficou constatado que razão assiste ao contribuinte, uma vez que se encontra 
devidamente recolhida parte dos valores da presente exigência, como fazem provas 
as guias de recolhimento anexadas aos autos.

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração nº 27338 
na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
231,28 (duzentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos).

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


