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ACÓRDÃO Nº:373/2009
PROCESSO: 2008/6040/502558
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.498
RECORRENTE: GERMA HENRIQUE PINHEIRO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Diferença no Cotejamento entre Débitos e Créditos de ICMS. Imposto 
Registrado e Não Recolhido. Equívoco no Somatório dos Créditos Pela Autoridade 
Lançadora - Impossibilidade de prevalecer a exigência na sua totalidade quando o 
lançamento é efetuado com erros de cálculos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 
2008/001591 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 1.096,37 (um mil, noventa e seis reais e trinta e sete centavos), e R$ 
4.900,51 (quatro mil, novecentos reais e cinquenta e um centavos), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 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, supracitada, foi autuada por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 6.066,43 (Seis mil e sessenta e seis reais e quarenta e três 
centavos), referente a diferença do cotejamento dos débitos e créditos do imposto, 
relativo aos exercícios de 2005 e 2006, lançados nos campos 4.1 e 5.11, 
respectivamente, detectado por meio do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenado o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.096,37, 
parte do campo 4.11 e R$ 4.900,51, campo 5.11, ambos os valores acrescidos das 
cominações legais e absolvendo o valor de R$ 69,55, parte do campo 4.11.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar e, 
no mérito, diz que a autora refez todo o levantamento do período conforme 
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demonstrativo em anexo, sendo que o levantamento foi feito com base no livro de 
apuração de ICMS acostado aos autos, assim sendo, com base nas provas 
apresentadas, a autora pede o cancelamento do auto de infração e que somente 
restará a recolher o valor de R$ 65,56.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que trata da cobrança de ICMS, 
referente o cotejamento dos créditos e débitos do imposto, detectado por meio do 
levantamento básico do ICMS. 

Analisando o contexto 4, percebe-se que houve equívoco ao informar o valor 
dos créditos, uma vez que a autoridade autuante utiliza-se de valor menor, portanto, 
não há que prevalecer na totalidade a exigência lançada no referido contexto, 
porém, no próprio contexto 4, e também no contexto 5, resta claro que existe tributo 
a ser exigido pela Fazenda Pública, uma vez que o contribuinte não traz aos autos 
provas que pudessem ilidir o ilícito fiscal.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº. 2008/001591 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 1.096,37 (um mil, noventa e seis reais e trinta 
e sete centavos), e R$ 4.900,51 (quatro mil, novecentos reais e cinquenta e um 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


