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ACÓRDÃO N.º:348/2008 
PROCESSO Nº: 2004/6670/500074
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 1.960
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: J B PEREIRA COSTA 

EMENTA: É improcedente o lançamento que tem por objeto a cobrança de ICMS 
cujo fato gerador fora objeto de outro auto de infração. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2004/000680 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 14.126,39 (quatorze mil, 
cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 14 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: Versa a peça básica sobre falta de recolhimento do ICMS decorrente de 
saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no exercício de 
2001, constatado por meio do Levantamento Conclusão Fiscal.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
com as seguintes alegações: que existe o auto nº 0348687, para o mesmo 
exercício e com as mesmas penalidades, conforme TVF 029380.

O processo foi devolvido ao autuante para manifestação quanto às 
alegações da autuada, mas retornou sem dar cumprimento à diligência.

Os autos foram mais uma vez devolvidos para juntada do levantamento 
que deu origem à autuação.

Em manifestação às fls. 45, a substituta do autuante informa que não foi 
possível atender ao despacho.

O sujeito passivo foi intimado a apresentar o levantamento de origem, em 
atendimento à solicitação, fez juntada de outro levantamento conclusão fiscal, do 
mesmo exercício, mas em outro valor e elaborado por outro agente (fls. 50).
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A julgadora de primeira conheceu da impugnação deu-lhe provimento e 
julgou o auto de infração nulo, sem julgamento de mérito, absolvendo o sujeito 
passivo do valor constante na inicial. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência em parte do auto de infração, considerando que o 
período deste AI já foi fiscalizado anteriormente, fls. 35.

Com base nos documentos juntados às fls. 35, observa-se que existe um 
TVF nº  02980 de março de 2002, com o mesmo período fiscalizado ou seja,  
01.01.2001 a 31.12.2001, e o mesmo levantamento conclusão fiscal. Entretanto, 
ficou devidamente constatado que a empresa autuada fora fiscalizada por outros 
agentes do Fisco estadual, em data anterior, fiscalização esta que se deu relativa 
ao mesmo período a que faz alusão o auto objeto do presente feito.

Desta forma, voto  para reformar a decisão de primeira instância, e pela 
improcedência do auto de infração nº 2004/00680, absolvendo a Recorrente da 
imputação que lhe faz a peça básica.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária
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