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ACÓRDÃO Nº 572/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/501283
REEXAME NECESSÁRIO: 2656
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: REFRIGERANTES IMPERIAL LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.041.576-4

EMENTA: Falta de Recolhimento de ICMS. Valores Informados em Guias de 
Informação e Apuração Mensal – GIAM’s. Divergência dos Levantamentos de ICMS. 
Retificação Realizada Antes do Lançamento Fiscal – A apresentação de GIAM’s 
retificadoras em data anterior ao da ação fiscal descaracteriza a exigência do crédito 
tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2008/002224 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$12.837,43 (doze mil, oitocentos e 
trinta e sete reais e quarenta e três 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 ao 1º dia 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$ 12.837,43 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três 
centavos), referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas, relativas 
ao exercício de 2003, conforme constatado por meio de confronto do livro de registro 
de apuração do ICMS, com os valores a recolher informados nas GIAMS e 
levantamento de ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, não argüiu 
preliminar e, no mérito, aduz que em trabalho de conferência interna de todos os 
lançamentos efetuados providenciou a retificação das informações prestadas no 
período do fato gerador do auto de infração (2003), alterando os valores informados, 
estando rigorosamente idênticos aos recolhimentos promovidos. 

Diz, ainda, que a retificação promovida no exercício de 2006 está disponível 
para verificação fiscal, sendo incorreto o comparativo efetuado com base nas 
informações que haviam sido alteradas três anos antes do presente lançamento. 
Com isso, afirma ter cumprido com suas obrigações tributárias com o Poder Público. 
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Ao final, requer a total improcedência da acusação fiscal e conseqüente 
extinção do crédito tributário.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

Em manifestação às fls.113/114, a Representação Fazendária recomenda a 
reforma da decisão de primeira instância, uma vez que o crédito apontado na inicial 
deve ser declarado como improcedente.

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

Em despacho de fls. 119, o chefe do CAT, considerando que o valor absolvido 
é superior a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo único do art.58, da Lei nº 
1288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para julgamento 
pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo ficou constatado que houve 
equívoco por parte da autoridade autuante, uma vez que a mesma não observou as  
GIAM’S retificadoras, apresentadas pelo contribuinte em data anterior ao da ação 
fiscal, ficando dessa forma descaracterizada a exigência do crédito tributário.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto reformando a 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 
2008/002224 e absolver o sujeito passivo na quantia de R$ 12.837,43 (doze mil, 
oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos). 

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

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


