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ACÓRDÃO Nº : 90/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500026
REEXAME NECESSÁRIO : 2.854
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SPORT RODAS E PNEUS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.068.522-2 

EMENTA: ICMS. Diferença no Cotejamento dos Débitos e Créditos. Falta de 
Demonstração do Ilícito Praticado – Nulo o auto de infração quando não demonstra 
com clareza o ilícito praticado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº. 2009/000019 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 5 dias do mês de abril de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 555,08 
(quinhentos e cinqüenta e cinco reais e oito centavos), referente a diferença do 
cotejamento dos débitos e créditos de imposto, relativo ao exercício de 2006, 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.

Às folhas 07, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo, por não estar 
de acordo com as normas estabelecidas pela legislação tributária.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não se 
manifestou.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração nulo.
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Analisado e discutido o presente processo, que, exige ICMS referente a 
diferença do cotejamento dos débitos e créditos do imposto, ao analisar os autos 
resta claro que a autoridade fiscal não conseguiu demonstrar com clareza a 
diferença apontada na inicial, portanto, entendo que o presente lançamento 
apresenta nulidade por não estar de acordo com a boa técnica de auditoria.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº. 2009/000019, e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


