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ACÓRDÃO Nº:    30 /2009
PROCESSO Nº: 2008/7000/500110
REEXAME NECESSÁRIO: 2.460
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TECIDOS ALO ALO SÃO PAULO LTDA. - ME

EMENTA: Omissão de Receitas Tributáveis. Falta de Registro de Operações. 
Duplicidade de Autuação - Não há que prevalecer o lançamento quando exigido 
ICMS, no mesmo exercício, por meio de levantamento sobreposto e de maior valor.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em Reexame Necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/000841 e absolver o sujeito passivo 
do valor de R$699,99 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso 
Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de 
fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
699,99 (Seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), proveniente
da omissão de saídas de mercadorias tributadas, constatado no levantamento da 
conta mercadorias – conclusão fiscal, relativo ao exercício de 2004.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando, em 
síntese, que a auditoria fiscal cobrou, no exercício de 2004, omissão de registro de 
saídas tributadas com base em levantamento conclusão fiscal e específico; que não 
poderia lavrar duas autuações punindo a mesma infração ou exigindo ICMS em 
duplicidade, devendo, portanto, prevalecer o auto de infração 2008/000835 e ser 
cancelado o auto de infração 2008/000841.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença 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 requerendo a 
manutenção da eficácia da decisão de primeira instância como medida de inteira e 
salutar justiça.

Em despacho de folhas 29, o chefe do CAT, considerando que o valor 
absolvido na sentença de primeira instância, após realização dos cálculos, apurou 
um total superior a R$ 1.000,00, que observando o § único do Art. 58, da Lei 
1.288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui os autos para julgamento 
pelo COCRE.

Em analise aos autos ficou constatado que o presente auto de infração cobra 
ICMS por omissão de saídas de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 
2004, por meio do levantamento conclusão fiscal e o auto de infração 2008/000835, 
cobra também ICMS referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
detectadas em levantamento específico, ocasionando, assim, duplicidade de 
autuação, sendo que o maior valor é o constante no auto de infração 2008/000835, 
fato este que descaracteriza o presente auto de infração.

Pelo exposto, vejo ter agido corretamente a julgadora de primeira instância ao 
julgar o presente auto de infração improcedente. Portanto, no mérito, em reexame 
necessário, voto confirmando a decisão de primeira instância, e julgo improcedente 
o auto de infração nº 2008/000841, para absolver o sujeito passivo do valor de 
R$699,99 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referente 
ao campo 4.11.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


