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ACÓRDÃO Nº.: 531/2009
PROCESSO Nº.: 2002/6500/000088
REEXAME NECESSÁRIO: 2.589
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FRANCISCA ALVES PEREIRA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.003.846-4

EMENTA: Conclusão Fiscal. Crédito Tributário Constituído em Duplicidade -
Indevida a exigência tributária quando a mesma já foi alvo de outra autuação.

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 de nº. 36049 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 1.751,14 (um mil, setecentos e cinquenta e um 
reais e quatorze centavos), conforme termo aditivo de fls. 56. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento ao 
1º dia de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.757,91 
(um mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e noventa e um centavos), referente a 
saída de mercadorias não registradas nos livros próprios, relativo ao exercício de 
1999, detectado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
houve reincidência de auditoria num mesmo período, que o auto de infração número 
27419, de 27/03/2002, e o auto de infração de número 036049, conclusão fiscal, 
ambos se referem ao exercício de 1999, sendo que um se encontra incluso em 
outro, sendo que no anterior fora encontrado o valor de ICMS recolher de R$ 
2.365,70, o qual foi parcelado e pago conforme comprovantes em anexo. Pede pela 
improcedência do auto de infração.

Aos 30 dias do mês de outubro de 2003, às folhas 22, a julgadora de primeira 
instância retorna os autos a origem para saneamento.

Aos 20 dias do mês de abril de 2006, o substituto do autuante lavra termo de 
aditamento, alterando os campos 4.6 para R$ 10.300,82 e o campo 4.8 para R$ 
1.751,14, do auto de infração.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação intempestiva.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica.

A Representação Fazendária requer a juntada da cópia do auto de infração 
número 27419, de 27/02/2003, e após isso retornem os autos para devido 
andamento do processo.

Em manifestação de folhas 70, a Representação Fazendária 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 aos autos.

Em despacho de folhas 75, a chefe do CAT considerando que o valor do 
crédito tributário julgado inexigível é superior a R$ 1.000,00, fica o feito sujeito ao 
duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do Art. 58, da Lei 
1.288/2001.

Analisando o presente processo, resta claro que se trata de uma duplicidade 
de autuação, uma vez que em 27/03/2002 foi lavrado o auto de infração de número 
27419, que originou o processo número 2002/6500/000087. Portanto, não cabe a 
exigência reclamada no presente auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº. 36049 e absolvo 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.751,14 (um mil, 
setecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), conforme termo aditivo de 
fls. 56.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário
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