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ACÓRDÃO Nº : 180/2010
PROCESSO : 2009/6040/502740
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7827
RECORRENTE : MULTIMASSAS E FRIOS LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.066.444-6

EMENTA: ICMS Registrado e Não Recolhido. Cotejamento Entre Débito e Crédito. 
Falha no Levantamento Básico do ICMS. Erro Quanto ao Valor de ICMS Pago Pelo 
Contribuinte - Prevalece o auto de infração apenas em relação ao valor real do ICMS 
não recolhido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2009/001646 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.871,92 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois 
centavos), mais acréscimos legais; e absolver da imputação que lhe faz o valor de 
R$ 7.324,98 (sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), 
referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito 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 26 dias do mês de maio de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada para que recolha ao Tesouro Estadual o valor de R$ 
10.196,90 (dez mil, cento e noventa e seis reais e noventa centavos), referente a 
diferença de ICMS registrado e não recolhido, proveniente do cotejamento entre 
débito e crédito no exercício de 2007, conforme constatado por meio do 
Levantamento Básico do ICMS.

O autuado foi intimado, não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença, o contribuinte apresentou recurso voluntário 
intempestivo, alegando que diferentemente do que consta no Levantamento Básico 
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do ICMS, o valor total do ICMS pago é de R$148.636,27 (cento e quarenta e oito mil, 
seiscentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme relatório de 
arrecadação por contribuinte e não o valor levantado pelo auditor de R$ 140.456,25 
(cento e quarenta mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e vinte e cinco 
centavos).

Assim, requer que seja refeito o auto com base nos reais valores, em que 
restará a um valor de R$ 2.016,88 (dois mil, dezesseis reais e oitenta e oito 
centavos) de ICMS a recolher.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença prolatada em primeira instância para que seja julgado procedente em 
parte o auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a 
autoridade autuante errou quanto ao valor total do ICMS pago pelo contribuinte, 
conforme relatório de arrecadação por contribuinte o valor pago é de R$148.636,27, 
em anexo às fls. 52, e não o valor levantado pelo auditor de R$ 140.456,25, 
conforme fls. 4 dos autos.

Assim, refazendo-se os cálculos com os valores corretos, conforme relatórios 
de arrecadação acostados aos autos, resta apenas o valor de R$ 2.871,92 de ICMS 
a recolher, e não o valor de R$10.196,90 apurado pelo auditor.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº 2009/001646 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 2.871,92 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e 
noventa e dois centavos), mais acréscimos legais; e absolver da imputação que lhe 
faz o valor de R$ 7.324,98 (sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito 
centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


