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ACORDÃO Nº:496/2008
PROCESSO Nº: 2006/6430/500236
REEXAME NECESSÁIO Nº:2.130 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FERREIRA GUIMARÃES & CONCEIÇÃO LTDA

EMENTA: Nulidade. Incompetência do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais. Coisa Julgada Administrativa, por decisão de primeira instância não 
recorrida.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade por incompetência do COCRE em 
razão da existência de coisa julgada administrativa, argüida pelo Presidente, e 
determinar seu arquivamento sem julgamento pelo COCRE. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e Paulo Afonso Teixeira. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 16 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A autuação versa sobre exigência de recolhimento de ICMS pela saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2002, constatado por meio do Levantamento Conclusão Fiscal.

A autuada foi intimada por via postal, apresentando impugnação 
tempestiva alegando que houve uma inversão de valores causando uma diferença 
de R$ 2.000,00 nas contas dos itens 12 e 13, faz juntada de cópias do resumo do 
inventário.

O processo foi devolvido ao órgão  preparador com o objetivo de intimar o 
sujeito passivo para apresentar o registro de inventário. 

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente, 
por entender que razão assiste à autuada, pois os valores do estoque final e do 
CMV descritos nos campos 12 e 13 do levantamento às fls. 04, foram invertidos 
causando a diferença autuada, e refazendo os cálculos com os valores corretos, 
não ficou caracterizada a omissão de saídas.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.
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Em análise aos autos, verifica-se que o valor do auto de infração é de R$ 
107,44, e após análise e retificação dos cálculos que apuraram a diferença, a 
julgadora de primeira instância decidiu sobre a improcedência do mesmo.

O Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, estabelece o seguinte: 

Art. 58. Parágrafo único. É sujeita ao duplo grau de 
jurisdição administrativa, produzindo efeito somente 
depois de confirmada pelo COCRE, a decisão de 
primeira instância desfavorável à Fazenda Pública, 
relativa a crédito tributário de valor superior a R$ 
1.000,00.

De acordo com o artigo citado, a decisão de primeira instância desfavorável 
à Fazenda Pública só é sujeita ao duplo grau de jurisdição, quando tratar de 
crédito tributário de valor superior a R$ 1.000,00, como se observa no caso 
concreto, a decisão não carece ser confirmada pelo COCRE, visto que o valor do 
auto é inferior a R$ 1.000,00, ou seja, o auto de infração já se encontra 
definitivamente julgado.

O Presidente do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais argüiu 
preliminar de nulidade, por incompetência do COCRE, em razão da existência de 
coisa julgada administrativa, e determinar seu arquivamento sem julgamento de 
segunda instância.

Diante do exposto, acato a preliminar argüida pelo Presidente do COCRE, 
por entender que não é de competência do COCRE, decidir sobre auto de 
infração julgado improcedente na primeira instância com valor inferior a R$ 
1.000,00.

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

Presidente

Cons. Relator e Autor do Voto

Representação Fazendária


