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ACÓRDÃO Nº : 350/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503182
REEXAME NECESSÁRIO : 2885
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : TEMPERTINS IND. E COMERCIO DE VIDROS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.391.717-5

EMENTA: ICMS. Divergência Entre Valores Lançados nos Livros Fiscais e 
Declarados nas Guias de Informação e Apuração Mensal – GIAM’s. Não 
Caracterizada a Omissão de Pagamento do Imposto – Não prevalece a exigência do 
imposto quando a divergência apurada não resulta omissão do seu pagamento.  

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 2009/001981 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor R$ 4.952, 34 (quatro mil, novecentos e cinquenta e 
dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 
23 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
4.952,34 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais, trinta e quatro centavos), 
conforme constatado através de planilhas, onde constam todos os valores tributados 
das operações internas e interestaduais, no período de 01/01/2009 a 30/10/2009, 
conflitando com os valores declarados nas guias de apuração mensal – GIAM. 

Intimado por ciência direta, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva.

           A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, dá-lhe provimento 
e julga improcedente o auto de infração.          

A Representação Fazendária considerando que a divergência constatada pela 
autoridade fiscal não sugere falta de pagamento do imposto, recomenda a 
confirmação da sentença prolatada em primeira instância para julgar improcedente o 
auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte não se manifesta.
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Em despacho às fls. 105, a chefe do CAT, considerando que o valor do 
crédito tributário julgado inexigível, supera o valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 58, da Lei 
1.288/2001; encaminhando o processo para julgamento pelo COCRE. 

Em análise aos autos, verifica-se que a divergência entre os valores 
declarados na Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIAM e os lançados no 
livro registro de apuração do ICMS não resultou no pagamento a menor do imposto,
portanto, não permitindo a sua cobrança. Se ocorreu uma irregularidade, foi de 
caráter formal, restando improcedente a exigência do imposto.
     

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2009/001981 e absolvo
o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor R$ 4.952, 34 (quatro mil, 
novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao campo 
4.11.

É o voto.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


