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ACÓRDÃO Nº:507/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/501247
REEXAME NECESSÁRIO: 2.629
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AGUIAR E CAMARGO LTDA.

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Imposto Exigido em Outro 
Auto de Infração do Mesmo Exercício - Impossibilidade de prosperar a exigência de 
ICMS quando o mesmo se encontra lançado em outro auto de infração.

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. 2008/002170 no valor de R$ 512,61 
(quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e 
João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 21 de julho de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 512,61 
(Quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2006, conforme constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por edital, não comparecendo aos autos, sendo 
lavrado termo de revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 57, o chefe do CAT considerando que o valor 
absolvido, após realização de cálculos, apurou valor superior a R$ 1.000,00, que 
observando o Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/01, está sujeito a duplo grau 
de jurisdição, distribui o processo para julgamento pelo COCRE.
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Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o presente 
auto de infração se sobrepõe ao auto de infração numero 2008/00217, que também 
reclama a falta de recolhimento de ICMS sobre omissão de saídas de mercadorias 
tributadas no mesmo exercício.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração nº. 2008/002170 
no valor de R$ 512,61 (quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


