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ACÓRDÃO Nº : 216/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502614
REEXAME NECESSÁRIO : 2.820
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CAETES COM. DE VEÍC. AUTOMOTORES LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.401.353-9

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Valor Retido e Recolhido a Menor.  
Pagamento Anterior de Parte do Quantum Reclamado - É extinto o lançamento do 
crédito tributário quando o contribuinte comprova que, anteriormente à autuação, 
efetuou o pagamento de parte da exigência.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/001553 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 619,30 (seiscentos e dezenove 
reais e trinta centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de 
Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 31 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto. 

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$211,80, referente parte do 
campo 4.11.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 831,10 (oitocentos e trinta e um 
reais e dez centavos), referente parcela do imposto devido por substituição tributária, 
no mês setembro de 2007, conforme Levantamento de Substituição Tributária.  

A autuada foi intimada, por ciência direta, comparecendo ao processo, 
tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que o autuante  não levou em consideração a guia complementar no valor de 
R$ 619,30, como também as guias nos valores de R$189,66 e R$ 910,70, para o 
mesmo período de referência, que somando os valores efetivamente recolhido à 
Fazenda Estadual obtemos a quantia de R$ 4.216,14, superior ao apurado pelo 
auditor, o que resultaria em um crédito de R$ 888,56.
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A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2009.001553 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos), 
parte do campo 4.11, acrescido das cominações legais e absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 619,30 (seiscentos e dezenove reais 
e trinta centavos). 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira  
instância e a procedência em parte do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ  a 
empresa não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo observa-se que os DARES 
às fls. 90 e 91, nos valores de R$ 189,66 e R$ 910,70, referem-se às notas fiscais nº 
605080 e 604074, respectivamente, que não constam do levantamento substituição 
tributária às fls. 04/06, portanto, não podem ser considerados na autuação. 

O documento de arrecadação às fls. 88, no valor de R$ 2.496,48, foi 
considerado pelo autuante, conforme esclarecimento às fls. 08.

A guia complementar às fls. 89, no valor de R$ 619,30, relativa ao mês de 
setembro de 2007, deve ser abatida do montante devido, pois refere-se ao 
recolhimento de parte do imposto devido no período autuado.

Com isto, o valor originário lançado no campo 4.11 deve ser reduzido para R$ 
211,80.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração nº 
2009/001553 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
619,30 (seiscentos e dezenove reais e trinta centavos), referente parte do campo 
4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


