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ACÓRDÃO Nº:372/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501821
REEXAME NECESSÁRIO: 2.491
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: P C M COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA.

EMENTA: Diferença entre Débitos e Créditos. Equívoco no Somatório – Não há 
como prevalecer a autuação na totalidade quando detectado erro no somatório dos 
débitos e créditos pela autoridade fiscal.

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 absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
3.491,06 (três mil, quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos). O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 03 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.824,35 
(três mil, oitocentos e vinte quatro reais e trinta e cinco centavos), referente a 
diferença do cotejamento dos débitos e créditos relativo ao exercício de 2004, 
conforme constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que no 
levantamento da auditoria a soma dos créditos é de R$ 35.338,09, mas o valor 
correto é de R$ 38.713,01, sendo que a diferença a recolher será de R$ 259,46.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 333,34, parte do 
campo 4.11, com a penalidade do art. 48, inciso II da Lei 1.287/01, acrescido das 
cominações legais e absolvendo o contribuinte no valor de R$ 3.491,01, parte do 
campo 4.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instancia que julgou o auto de infração 
procedente em parte.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Às folhas 28, o contribuinte apresentou DARE com o recolhimento do valor 
condenado.

Em despacho, o chefe do CAT considerando que o processo alcançou seus 
objetivos em relação ao valor condenado, determina que se de prosseguimento ao 
feito tão somente em relação à parte absolvida no valor de R$ 3.491,01.

Em análise aos autos, fica claro que houve equívoco por parte da autoridade 
lançadora, que comete equívoco na soma dos créditos e débitos do ICMS, fato este 
percebido pela julgadora de primeira instância que refez os cálculos e absolveu o 
contribuinte no valor de R$ 3.491,01.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 3.491,06 (três mil, quatrocentos e noventa e um reais e seis 
centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


