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ACÓRDÃO Nº. : 585/2009
PROCESSO Nº. : 2007/6040/504106
REEXAME NECESSÁRIO : 2.705
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : C L P COM. DE ART. DO VESTUÁRIO E COMP. LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.069.764-6

EMENTA: Levantamento Básico. Cotejamento dos Débitos e Créditos do ICMS. 
Utilização Equivocada dos Valores - Improcede a exigência quando 
comprovadamente os valores utilizados não estão em conformidade com os 
constantes do livro de apuração do imposto.

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. 2007/005024 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 4.520,86 (quatro mil, quinhentos e 
vinte reais e oitenta e seis centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de outubro de 
2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.520,86 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), referente a 
diferença no cotejamento dos débitos e créditos do imposto, relativo ao exercício de 
2003, conforme constatado por meio do levantamento básico de ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando em 
síntese que houve várias distorções dos valores apurados pelo auditor, 
concernentes a base de cálculo do ICMS, tanto nas entradas como nas saídas, o 
que deu divergência nos valores dos créditos e débitos referentes ao período 
fiscalizado, pede que seja revisto o auto de infração.

Às folhas 19, a julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

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

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de ICMS 
referente a diferença no cotejamento dos débitos e créditos do imposto, analisando o 
livro de apuração do ICMS, ficou constatado que o levantamento efetuado pela 
autoridade lançadora contem equívocos quanto aos valores utilizados, fato este 
detectado pela julgadora de primeira instância que refez o levantamento e não 
detectou diferença a ser cobrada do contribuinte.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº. 2007/005024 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 4.520,86 (quatro 
mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


