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ACÓRDÃO Nº:351/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500196
REEXAME NECESSÁRIO: 2.603
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: COMERCIAL DE ARMARINHOS ESPLANADA LTDA.

EMENTA: Imposto Lançado e Não Recolhido. Levantamento Laborado com Erro -
Inexigível o tributo quando comprovadamente o levantamento foi elaborado de forma 
equivocada.

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 da imputação que lhe faz no valor de R$ 
1.389,42 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 
referente o campo 8.11. 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 03 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos no valor total de R$ 8.389,78 
(Oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), por deixar de 
recolher ICMS declarado e registrado no livro próprio, conforme constatado por meio 
do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, não se manifestado ao processo, sendo lavrado termo 
de revelia.

Às folhas 11, a julgadora de primeira instância devolve os autos à origem para 
saneamento.

Às folhas 14, o autor do procedimento anexa novo levantamento referente ao 
exercício de 2007.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo nos valores de R$ 1.060,58 do campo 4.11; no 
valor de R$ 690,86, campo 5.11; no valor de R$ 999,33, campo 6.11 e no valor de 
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R$ 4.249,59, campo 7.11, todos os valores acrescidos das cominações legais. E 
improcedente o valor de R$ 1.389,42 do campo 8.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar nulo o item 8 e procedente os itens 4 a 7.

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

Em despacho de folhas 31, o chefe do CAT considerando que o processo 
alcançou seus objetivos em relação aos valores condenados, determinou o 
prosseguimento do feito tão somente em relação à parte absolvida no valor de R$ 
1.389,42 do campo 8.1.

Analisado e discutido o presente processo, constatou-se no contexto 8, que 
este exige ICMS registrado e declarado em livro próprio, conforme levantamento do 
ICMS, e percebe-se que o levantamento foi elaborado com erros, uma vez que 
apresenta divergências entre os valores totais dos débitos e créditos, fato este 
percebido pela julgadora de primeira instância que refez os cálculos e detectou que 
não existe ICMS a recolher.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 1.389,42 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e 
dois centavos), referente o campo 8.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


