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ACÓRDÃO Nº:293/2009
PROCESSO: 2008/6640/500047
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.394
RECORRENTE: AUTO PEÇAS GIRASSOL COM. DE PEÇAS P/ VEIC LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS Substituição Tributária Retido a Menor. Equívoco no Somatório dos 
Valores Recolhidos - Não há que prosperar a autuação quando comprovadamente o 
levantamento foi laborado com erro.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2008/000301 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.726,33 (um mil, 
setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 26 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.726,33 (Hum mil, setecentos e vinte seis reais e trinta e três centavos), referente a 
parcela do imposto devido por substituição tributária, relativo a retenção a menor 
sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento substituição tributaria, relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, não comparecendo ao processo, sendo lavrado termo 
de revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar e, 
no mérito, diz que o auditor comete um erro no levantamento quando não 
transportou o saldo das somas do valor do ICMS recolhido pelo contribuinte, no 
momento de continuar a soma na página seguinte, no primeiro relatório a diferença 
foi de R$ 1.224,72 e no segundo relatório a diferença foi de R$ 573,10, portanto, 
com estes fatos apresentados torna-se improcedente o auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, face à falha de 
transportes dos valores informados como ICMS recolhido nas duas folhas iniciais do 
levantamento, recomenda a reforma da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS 
Substituição Tributária, pode-se verificar que nos valores da coluna ICMS recolhido 
houve equívoco na somatória dos referidos, equívoco este que quando corrigido faz 
com que o valor lançado na inicial deixe de existir, portanto, descaracterizada esta a 
exigência.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2008/000301 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
1.726,33 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


