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ACÓRDÃO Nº. : 001/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6860/500180
REEXAME NECESSÁRIO : 2.706
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : J C Q DE SOUZA
INSC. ESTADUAL : 29.065.268-5

EMENTA: Infração Lançada sem Concessão de Benefício. Excluído do Valor
Autuado a Redução de 29,41% - Não há que prevalecer na totalidade o lançamento 
quando não concede os benefícios a que tem direito o contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância na 
parte que julgou improcedente e absolveu o sujeito passivo do valor de R$ 998,43 
(novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), referente parte do 
campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 8 dias do mês de fevereiro de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.394,84 
(Três mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2005, conforme foi constatado por meio do levantamento da conta 
mercadorias conclusão fiscal.

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

Em despacho de folhas 24, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para saneamento.

Às folhas 31, o autor do procedimento diz que em virtude da dificuldade de se 
localizar o contribuinte não foi apensado o livro de registro de inventário, uma vez 
que o contribuinte não se encontra mais no país.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 2.396,41 e absolvendo o valor de R$ 998,43.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou termo de acordo de parcelamento de crédito tributário.

Em despacho de folhas 42, a chefe do CAT considerando que o processo 
alcançou seus objetivos em relação ao valor condenado, determinou o 
prosseguimento do feito tão somente em relação ao valor absolvido de R$ 998,43.

Em análise aos autos ficou constatado que a autoridade lançadora equivocou-
se ao não conceder a redução da base de cálculo de 29.41% a que tem direito o 
contribuinte. 

Portanto, entendo correta a decisão de primeira instância que considerou a 
redução do valor a que tem direito o contribuinte.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente e absolveu o sujeito passivo do 
valor de R$ 998,43 (novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), 
referente parte do campo 4.11.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


