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ACÓRDÃO Nº:401/2009
PROCESSO Nº: 2007/7130/500276
REEXAME NECESSÁRIO: 2609
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: D M A DE SOUSA CEREALISTA

EMENTA: ICMS - Levantamento Comparativo de Saídas. Mercadorias Tributadas 
não Registradas no Livro Próprio - Não há que prevalecer a autuação embasada em 
levantamento fiscal elaborado com erro, sendo descaracterizada a infração em 
manifestação do autuante.
Multa Formal. Deixar de Emitir Documentos Fiscais - Não há que prevalecer a 
autuação embasada em levantamento fiscal elaborado com erro, sendo 
descaracterizada a infração em manifestação do autuante.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu: no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente ao auto de infração nº 2007/003206 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$.1.134,00 (um mil, cento e trinta e quatro 
reais), R$.529,87 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), R$. 
158,00 (cento e cinqüenta e oito reais) e R$.60,52 (sessenta reais e cinqüenta e dois 
centavos), referentes os campos  4.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 23 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 1.134,00 (um mil, cento e trinta e quatro reais), 
referente às saídas de mercadorias tributadas, não escrituradas no livro próprio, 
relativo ao exercício de 2006. Nos campos 5.1 a 7.1, em multa formal no valor total 
de R$ 748,39 (setecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), por 
deixar de emitir documentos fiscais relativos aos exercícios de 2003; 2004 e 2005.

A autuada foi intimada por via direta, compareceu ao processo fazendo 
juntada da guia de recolhimento dos valores lançados nos contextos 5 a 7, e 
apresentou impugnação em forma de requerimento alegando que a nota fiscal de 
numero 301 no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinqüenta reais), está 
devidamente lançada no livro próprio, conforme comprovante em anexo.
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O julgador de primeira instância, em despacho, devolve os autos ao autor do 
procedimento, para que este se manifeste em relação aos fatos novos trazidos pelo 
contribuinte às folhas 9 a 11.

O autor do procedimento, em sua manifestação, aduz que após análise e 
averiguação dos autos opina favorávelmente ao contribuinte.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e da manifestação 
da Fazenda, e julgou nulo o auto de infração sem julgar o mérito.

A Representação Fazendária manifestou-se recomendando a reforma da 
sentença de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte se manifesta pedindo o arquivamento do 
processo.

O julgador de primeira instância mesmo reconhecendo que restou claro e 
provado nos autos que o autuado cumpriu tempestivamente com seu dever previsto 
na Lei 1287/01, que tratam do cumprimento de obrigações tributárias, julgou nulo 
sem julgamento de mérito.

Diante do exposto, considerando que restaram provados os vícios formais e a 
inconsistência de provas da peça inicial, no mérito, em reexame necessário, voto 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/003206 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$.1.134,00 (um mil, cento e trinta e quatro reais), campo 4.11; 
R$.529,87 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), campo 5.11; 
R$.158,00 (cento e cinqüenta e oito reais), campo 6.11 e R$.60,52 (sessenta reais e 
cinqüenta e dois centavos), campo 7.11.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


