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EMENTA 

 
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO. 

LEVANTAMENTO ELABORADO COM ERRO. IMPROCEDÊNCIA 
a exigência tributária quando constatado que a diferença do imposto a recolher 
originou-se de erro na auditoria.

 
 

RELATÓRIO 
 

O contribuinte foi autuado para recolh
importâncias de R$ 15.448
trinta e seis centavos) e R$ 435,48 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e 
oito centavos) referentes aos campos 
Substituição Tributária sobre mercadorias remetidas por intermédio das notas fiscais 
constantes do Levantamento do ICMS
01/09/2008 a 01/11/2008 e 01/01/2009 a 31/03/2009

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 

requerendo preliminarmente que seja deferida a substituição da impugnante pela 
empresa Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

 
Alega que em todos os dispositivos citados não há

que indique que a impugnante cometeu alguma infração, todas as normas citadas 
referem-se à responsabilidade por substituição tributária, de forma genérica, não 
contendo com clareza e precisão a indicação objetiva da infração cometida. 
forma, deve ser declarado nulo o auto de infração.

 
No mérito, diz que a diferença de ICMS

cálculos efetuados pelo autuante. No levantamento anexado constam notas fiscais 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO. 
LEVANTAMENTO ELABORADO COM ERRO. IMPROCEDÊNCIA 

quando constatado que a diferença do imposto a recolher 
se de erro na auditoria. 

te foi autuado para recolher ao Tesouro Estadual
448,36 (quinze mil, quatrocentos e quarenta 

trinta e seis centavos) e R$ 435,48 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e 
s aos campos 4 e 5 do auto de infração relativas

Substituição Tributária sobre mercadorias remetidas por intermédio das notas fiscais 
constantes do Levantamento do ICMS – ST, correspondentes
01/09/2008 a 01/11/2008 e 01/01/2009 a 31/03/2009, respectivamente

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
requerendo preliminarmente que seja deferida a substituição da impugnante pela 
empresa Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. 

Alega que em todos os dispositivos citados não há 
que indique que a impugnante cometeu alguma infração, todas as normas citadas 

se à responsabilidade por substituição tributária, de forma genérica, não 
contendo com clareza e precisão a indicação objetiva da infração cometida. 
forma, deve ser declarado nulo o auto de infração. 

No mérito, diz que a diferença de ICMS-ST decorre de equívocos nos 
cálculos efetuados pelo autuante. No levantamento anexado constam notas fiscais 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO. 
LEVANTAMENTO ELABORADO COM ERRO. IMPROCEDÊNCIA – Não prevalece 

quando constatado que a diferença do imposto a recolher 

Tesouro Estadual as 
quarenta e oito reais e 

trinta e seis centavos) e R$ 435,48 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e 
4 e 5 do auto de infração relativas ao ICMS 

Substituição Tributária sobre mercadorias remetidas por intermédio das notas fiscais 
correspondentes aos períodos de 

pectivamente.  

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
requerendo preliminarmente que seja deferida a substituição da impugnante pela 

 qualquer referência 
que indique que a impugnante cometeu alguma infração, todas as normas citadas 

se à responsabilidade por substituição tributária, de forma genérica, não 
contendo com clareza e precisão a indicação objetiva da infração cometida. Dessa 

ST decorre de equívocos nos 
cálculos efetuados pelo autuante. No levantamento anexado constam notas fiscais 
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de vendas a revendedores e a consumidores finais, como se denota dos códigos 
fiscais de operação- CFOP, lançados pelo próprio autuante. 

 
Contudo diz que o Sr. fiscal considerou e efetuou os cálculos como se 

todos os clientes fossem revendedores, gerando assim uma carga tributária maior 
nos casos em que a venda foi efetuada a consumidores finais. 

 
Assevera que foram incluídas no levantamento notas fiscais canceladas, 

notas fiscais relativas a operações com produtos diversos de lubrificante, cabendo, 
nestes casos, a tributação tanto do ICMS quanto do ICMS-ST e IPI. Diante disso, foi 
gerada a diferença indevida de ICMS-ST. 

 
Ao final, requer que caso seja superada a nulidade apresentada, que o 

auto de infração seja julgado improcedente. 
 
O processo foi devolvido ao autuante (fls.95), que refez o Levantamento- 

ST do exercício de 2008 (fls.99/100) e, em manifestação informa que resta uma 
diferença a recolher de R$ 23,99, referente ao campo 4. 

 
Intimada por via postal, a autuada fez juntada do Documento de 

Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE às fls. 107 dos autos. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 

provimento parcial, julgando procedente o valor de R$ 23,99 referente parte do 
campo 4.11, extinto pelo pagamento, e absolvendo o sujeito passivo dos valores de 
R$ 15.424,37 e R$ 435,48 referentes a parte do campo 4.11 e campo 5.11 
respectivamente. 

 
Em manifestação, a Representação Fazendária- REFAZ, recomenda que 

seja mantida a sentença monocrática. 
 
Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 

contribuinte não se manifestou. 
 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 

O auto de infração em análise se refere a exigência de recolhimento do 
ICMS Substituição Tributária sobre mercadorias remetidas por intermédio das notas 
fiscais constantes do Levantamento do ICMS – ST. 

 
Ao Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais – COCRE foi submetida 

à apreciação o valor de R$ 15.424,37, referente parte do campo 4.11, absolvido em 
primeira instância. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, restou constatado que razão cabe a 

autuada, uma vez que em manifestação às fls. 97 dos autos, a própria autoridade 
autuante reconhece que são procedentes as alegações da defesa que diz que a 
diferença de ICMS-ST decorre de equívocos nos cálculos efetuados pela auditoria. 
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Vejamos que no levantamento relativo ao exercício de 2008 elaborado 

pelo autuante constam notas fiscais de vendas a revendedores e a consumidores 
finais, como se denota dos códigos fiscais de operação- CFOP, no entanto, o auditor 
ao efetuar os cálculos considerou que todos os clientes eram revendedores. 

 
Assim, nas vendas realizadas a consumidor final foi gerada uma carga 

tributária muito maior, equiparada a carga utilizada para revendedores, e desse erro 
é que se extrai a diferença de ICMS-ST supostamente não recolhida pelo 
contribuinte. Ademais, foram incluídas no levantamento fiscal notas fiscais 
canceladas e de produtos diversos de lubrificante. 

 
Desta forma, diante da constatação dos erros cometidos na elaboração 

do referido levantamento fiscal e da própria manifestação da autoridade autuante 
reconhecendo os equívocos, resta claro que a parte submetida ao reexame (campo 
4.11) é improcedente. 

 
Por todo o exposto, voto confirmando a decisão de primeira instância na 

parte que julgou improcedente o auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

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 no 2010/000058 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe no valor de R$ 15.424,37 (quinze mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), referente parte da 
reclamação tributária indicada no campo 4.11. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 
27 dias do mês de junho de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Estão definitivamente julgados pela r. sentença, a parte condenada no 

valor de R$ 23,99 e extinto pelo pagamento conforme DARE de fls. 107, referente o 
campo 4.11, e absolvido o valor de R$ 435,48, referente o campo 5.11, sendo este 
valor inferior ao de alçada. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 09 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


