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ACÓRDÃO Nº 566/2009
PROCESSO Nº: 2002/6430/000089
REEXAME NECESSÁRIO: 2.666
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ARAGUATINS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.039.086-9

EMENTA: Falta de Recolhimento de ICMS. Omissão de Vendas Constatada por 
Levantamento Específico – Não deve prevalecer a exigência, cujo levantamento 
fiscal que a embasa não apresenta as operações de saídas efetuadas pelo 
contribuinte.

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 de nº 27434 e absolver o sujeito passivo no 
valor de R$ 8.321,42 (oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e dois 
centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 20 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o ICMS 
no valor de R$ 8.231,42 (Oito mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e dois 
centavos), referente as omissões das vendas efetivadas no exercício de 1998, 
conforme levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando erro no 
levantamento em relação a quantidade de tecido crepe, constante na nota fiscal 
7228.

O julgador de primeira instância, em despacho nº 014/08/2003, descreve que 
a omissão de vendas foi constatada por meio de levantamento conclusão fiscal, mas 
o mesmo não foi juntado aos autos, sendo apensado apenas parte de um 
levantamento específico de mercadorias. Requer, assim, que seja feita a juntada do 
levantamento fiscal por completo no auto de infração.

O auditor substituto emitiu Termo de Aditamento alterando o histórico no que 
se refere ao tipo de levantamento utilizado, passando este a ser levantamento 
específico. 
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Devidamente intimada do termo de aditamento a autuada reiterou a alegação 
de erro no levantamento quanto a quantidade de tecidos em relação a duas notas 
fiscais constantes nos autos.

O julgador de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, 
absolvendo o sujeito passivo no valor total de R$ 8.321,42 (Oito mil, trezentos e 
vinte e um reais e quarenta e dois centavos). 

Em manifestação, às fls. 29/30, a Representação Fazendária recomenda a 
improcedência do feito, conforme decisão de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a 
autoridade autuante não trouxe aos autos os elementos necessários para que se 
constitua o crédito tributário, uma vez que o levantamento específico utilizado neste 
processo não traz sequer os levantamentos das operações de saídas efetuadas pelo 
contribuinte, havendo assim falta de demonstração da origem e da existência do 
crédito tributário a ser reclamado.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 27434 
e absolver o sujeito passivo na quantia de R$ 8.321,42 (oito mil, trezentos e vinte e 
um reais e quarenta e dois centavos).

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


