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ACÓRDÃO Nº : 320/2010
PROCESSO : 2009/6640/500350
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7787
RECORRENTE : JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.066.052-1

EMENTA: Diferença do ICMS a Recolher. Levantamento Básico. Comprovação do 
Ilícito Fiscal - Prevalece a exigência fiscal quando comprovado nos autos o 
recolhimento a menor do ICMS realizado pelo contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de descrição 
clara, precisa e resumida do fato e indicação do período de ocorrência e dispositivo 
legal, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento, para confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração de nº 2009/001066 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.765,86 (dois mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 08 dias do mês de junho de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual a diferença 
do ICMS no valor de R$ 2.765,86 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 
oitenta e seis centavos), relativo ao exercício de 2005.

O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação por advogado não 
constituído para a causa, uma vez que o instrumento procuratório foi outorgado por 
outra empresa, com razão social e CNPJ distintos da empresa autuada.

O instrumento procuratório foi saneado após decorrido 15 dias do prazo legal.

Em razão da intempestividade, a julgadora de primeira instância entendeu 
que o direito de defesa do contribuinte estava precluso, sendo nula a peça 
defensória, não apreciando a defesa apresentada.
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Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, argüindo preliminar de nulidade do auto de infração por falta de 
notificação obrigatória ao contribuinte acerca do procedimento administrativo e 
preliminar de nulidade do auto de infração pelo não preenchimento dos requisitos 
legais de instrução e lavratura do auto de infração.

No mérito, alega que a auditoria não aplicou a alíquota correta, considerando 
a alíquota de 17% sem determinar a redução da base de cálculo de 29,41%.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que cabe razão 
a autoridade autuante, uma vez que o levantamento básico do ICMS elaborado e 
demais documentos anexados aos autos comprovam o ilícito descrito na inicial, pois 
o contribuinte recolheu a menor o ICMS declarado no livro de registro de apuração 
do ICMS, conforme demonstrativo anexado às fls. 05 dos autos.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2009/001066 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.765,86 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


