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ACÓRDÃO Nº: 168/2008
PROCESSO Nº: 2005/6830/500031 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.378
RECORRENTE: EDSON PEREIRA DA SILVA ARAGUAÇU ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.045.375-5

EMENTA: ICMS. É improcedente o lançamento que exige o estorno de crédito a 
maior.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa por tipificação incorreta da infração denunciada, argüida pela 
Recorrente. 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 2005/000430 em relação ao valor de R$ 3.125,83 (três mil, 
cento e vinte e cinco reais e oitenta e três 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 Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 10 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa supracitada, foi autuada na importância de R$ 3.125,83 (três 
mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), por ter estornado a 
menor os créditos relativos a entrada de mercadorias de origem interestaduais, 
tendo em vista a obrigatoriedade da redução de 29.41%, por praticar esta 
sistemática na redução dos débitos das saídas da mercadoria do estabelecimento, 
relativo ao exercício de 2003, constatado em levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A Julgadora de Primeira Instância, julgou procedente  auto de infração nº 
2005/000430, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 3.125,83  (três mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e três 
centavos), acrescido das cominações legais.

A REFAZ manifestou pela manutenção da decisão de primeira instância e 
julgar procedente o auto de infração.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a autuada apresentou 
recurso voluntário a este Conselho, argüindo preliminar de nulidade por 
cerceamento da defesa, tendo em vista que a tipificação da penalidade está 
incorreta. No mérito apresenta um demonstrativo contestando o do auditor.

Em análise aos autos quanto a preliminar argüida pela recorrente, rejeito 
pois a descrição do fato está clara, precisa e resumida. O período de referência 
constante do campo 4.6 do auto está correto. Quanto ao mérito observa-se que o 
levantamento de ICMS e demonstrativo de fls.04/06, que deu suporte a lavratura 
da peça básica, comparado com os lançamento dos livros fiscais do contribuinte e 
levantamentos elaborados pelo contribuinte fls 55/56, levam a concluir que não 
tem credibilidade, resultando na improcedência do presente auto de infração, visto 
que, a autuada  no referido ano de 2003 efetuou  com a redução de 29.41% R$ 
13.354,15 e a diferença a estornar um valor de R$ 3.125,83 resultando no total de 
R$ 16.898,47 e o contribuinte estornou no referido ano com redução de 29.41% 
R$ 11.222,40 e redução de 58.82% R$ 6.164,19 sendo um total estornado de R$ 
17.386,68, portanto superior ao encontrado pelo auditor.

Diante do exposto, uma vez evidenciada a ilegitimidade da cobrança do 
imposto, voto pela  reforma da decisão de primeira instância e improcedência do 
auto de infração, absolvendo  a autuada da imputação que lhe faz a peça básica.  

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
22 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


