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ACÓRDÃO Nº:459/2009
PROCESSO Nº: 2007/6630/500053          
REEXAME NECESSÁRIO: 2415
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CARMO FILHO PEREIRA DA SILVA

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Relativa ao Não Estorno Obrigatório do 
Crédito Tributário em 29,41%. Utilização dessa Redução nas Operações de Saídas. 
Erro no Levantamento Fiscal – Não há que prevalecer o lançamento tributário 
quando constatada falha na elaboração do levantamento embasador do 
procedimento.

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 2007/004328 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 812,30 (oitocentos e doze reais e trinta 
centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de junho 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$ 
812,30 (oitocentos e doze reais e trinta centavos), referente ao estorno obrigatório 
de 29,41%, não lançados no livro de apuração, visto que o contribuinte utilizou 
dessa redução, nas operações de saídas, conforme constatado através do 
levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2002. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 12/09/2007.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência para que retorne a DEREG de origem, para que o autor do procedimento 
ou substituto,  reveja o trabalho realizado. O Autor do Procedimento reanalizando o 
trabalho, inclusive elaborando novo levantamento básico do ICMS, diz que não há 
nenhum crédito tributário a recolher ao Erário.     

Termo de perempção foi juntado aos autos, fls. 40, face a não apresentação 
de recurso voluntário.
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Sentença foi lavrada, diz quanto ao mérito, que o auto de infração decorre da 
autuada não ter efetuado o estorno de crédito obrigatório de 29,41%, não lançado no 
livro de apuração, relativo ao exercício de 2002. Em análise aos autos, verifica-se 
que a razão está com a autuada por ter comprovado o equívoco na elaboração do 
levantamento que fundamentou o auto de infração. Que o autuante, em 
manifestação, constatou a inexistência de crédito a ser recolhido. Diante do exposto, 
julga improcedente o auto de infração.  

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou improcedente o auto de 
infração.

Termo de revelia foi juntado aos autos, fls. 51, face a não apresentação de 
impugnação.

Despacho nº 154/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando a 
manifestação da REFAZ e não manifestação do contribuinte da sentença prolatada 
em primeira instância e que o valor absolvido é superior ao valor de alçada, remeta-
se o processo para julgamento. 

Analisando os autos e a constatação pelo próprio autor do procedimento, 
após efetuar novo levantamento básico do ICMS, que nenhum crédito tributário há 
que ser reclamado do contribuinte. 

A Julgadora de Primeira Instância entende, também, que não ficou 
caracterizada a exigência fiscal e face a isso julgou pela improcedência do feito, no 
que teve parecer da Representação Fazendária, acompanhando-a nessa linha de 
pensamento. 

Com essas considerações, entendo que a improcedência é a melhor forma de 
se fazer justiça fiscal.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2007/004328 e absolvo 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 812,30 (oitocentos e doze 
reais e trinta centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


