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ACÓRDÃO Nº:152/2009
PROCESSO Nº: 2008/7180/500014          
REEXAME NECESSÁRIO: 2378
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: HILDA JOVINO DE LIMA CARVALHO 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito do Imposto. Levantamento 
Elaborado com Falhas – Não há que prevalecer a exigência fiscal constatado erro 
no somatório das entradas e saídas das mercadorias, descaracterizando assim a 
infração denunciada. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000285 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 242,39 (duzentos e 
quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 1.380,14 (um mil, trezentos e 
oitenta reais e quatorze centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$ 1.622,53 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinqüenta e três centavos), 
referente a aproveitamento indevido de crédito, constatado através do 
levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005 e 01.01 
à 31.12.2007, contido nos contextos 4 e 5 dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 24/03/2008.   

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, foi regularmente intimado por via postal, tendo apresentado 
impugnação tempestivamente, a autoridade lançadora é competente para efetuar 
o lançamento. Da análise dos autos, em relação ao contexto 4, relativo ao 
aproveitamento indevido de crédito, verificou-se equívoco por parte do auditor na 
somatória dos valores, tanto nas entradas quanto nas saídas, não ficando 
constatado tal fato. Quanto ao contexto 5, na somatória dos valores das entradas 
verificou-se diferença entre os valores das entradas. Face a isso, julga 
improcedente o auto de infração.    
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A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, pela improcedência do feito.

O contribuinte em manifestação, diz estar satisfeito com a decisão, nada 
mais a reclamar sobre o presente auto de infração.

Os levantamentos embasadores do procedimento fiscal, básico de ICMS, 
foram elaborados com falhas, onde se constatou erro nos somatórios das 
entradas de mercadorias e das saídas de mercadorias, relativo ao contexto 4. De 
igual modo, erro no somatório das entradas de mercadorias, relativo ao contexto 
5.

Com essas considerações e com embasamento no parecer emitido pela 
Representação Fazendária, da qual faço minha razão de decidir, entendo correta 
a sentença de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração em 
tela.  

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2008/000285 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 242,39 
(duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 1.380,14 (um mil, 
trezentos e oitenta reais e quatorze centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


