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ACÓRDÃO Nº:494/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/504108
REEXAME NECESSÁRIO: 2315
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA: CLP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMP LTDA

EMENTA: ICMS – Levantamento básico do ICMS – Descaracterizada a infração 
denunciada, através dos documentos trazidos pelo contribuinte. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2007/005028 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$. 1.284,22 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contexto: 
4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 1.284,22 (um mil 
duzentos e oitenta e quatro reais e vinte dois centavos), referente à diferença no 
cotejamento dos débitos e créditos do imposto, no valor comercial de R$. 
7.554,24 (sete mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e vinte quatro centavos), 
relativa ao período  de 01.01.2006 a 31.12.2006, constatado por meio do 
Levantamento Básico do ICMS.

Notificado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, 
aduzindo: que houve várias distorções dos valores apurados pelo auditor 
concernentes a base de cálculo do ICMS, tanto nas entradas como nas saídas, 
apresentando o levantamento de fls. 19/20 com os respectivos valores lançados 
no Livro de Apuração do ICMS do período autuado, requerendo para que fosse 
feito novo levantamento, fazendo junta das guias de recolhimento do ICMS, de fls. 
11/16, bem como o Livro de Registro de Entradas de Saídas e de Apuração do 
ICMS do exercício do 2006.

A julgadora de primeira instancia, em sentença relatou que razão assistia 
as alegações do contribuinte, visto ter trazido para os autos documentos 
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comprobatórios que descaracterizam a infração, conheceu do recurso 
apresentado para deu-lhe provimento e julgou improcedente o auto de infração.

A representação fazendária, em sua manifestação recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instancia.

Muito embora intimada da sentença de primeira instância e parecer da 
REFAZ, o contribuinte não se manifestou.

Diante do exposto, entendo que direito assiste ao contribuinte, visto que as 
provas trazidas aos autos, descaracterizaram a infração denunciada, assim, julgo 
improcedente o Auto de Infração nº 2007/005028, e consequentemente, absolver 
o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário reclamado na peça inicial.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


