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ACÓRDÃO Nº:106/2009
PROCESSO Nº: 2008/7180/500012
REEXAME NECESSÁRIO: 2.398
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EDUARDO DOS REIS RIBEIRO

EMENTA: ICMS Registrado e não Recolhido. Equívoco no Somatório de Valores -
Impossibilidade de cobrança do tributo quando o lançamento apresentar erros na 
soma dos débitos e créditos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
na parte que absolveu o sujeito passivo do valor de R$2.198,65 (dois mil, cento e 
noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), parte do campo 4.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 26 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, referente ICMS 
registrado e não recolhido na importância de R$ 2.537,60 (Dois mil, quinhentos e 
trinta e sete reais e sessenta centavos), relativo aos exercícios de 2005 e 2006, 
lançados nos contextos 4 e 5, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando em 
síntese que o autor do procedimento cometeu erros primários, com o somatório 
dos valores constantes no Livro de Apuração do ICMS e transferidos para o seu 
levantamento, que ao refazer as somas dos valores da coluna débitos e créditos 
do levantamento foram encontradas divergências significativas que mudam 
totalmente o resultado.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 29,27, parte do campo 
4.11, acrescido das cominações legais. E absolver o sujeito passivo do 
pagamento dos valores de R$2.198,65, referente parte da exigência constante do 
campo 4.11 e R$ 309,68, referente ao campo 5.11.  

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte se manifesta concordando 
com a decisão e o parecer da Representação Fazendária.

Em despacho de folhas 131, o chefe do CAT emite despacho considerando 
que o processo alcançou seus objetivos em relação ao valor condenado e ao 
valor absolvido constante do campo 5.1, determina que se de prosseguimento ao 
feito tão somente em relação à parte absolvida do campo 4.1, no valor de R$ 
2.198,05.

Em análise aos autos percebe-se que ao efetuar o levantamento a 
autoridade lançadora cometeu equívocos ao transportar os valores de débitos e 
créditos do ICMS e também em sua defesa o contribuinte traz aos autos o 
parcelamento do valor constante do ICMS declarado e não recolhido. Portanto, 
entendo ter agido de forma correta a julgadora de primeira instância quando 
julgou improcedente o auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo do valor de 
R$2.198,65 (dois mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), 
parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


