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ACÓRDÃO Nº : 269/2010
PROCESSO Nº : 2008/6820/500258
REEXAME NECESSÁIRO : 2.875
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : LOJAS ARAÇÁ LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.389.865-0

EMENTA: Levantamento Comparativo Contábil Fiscal. Omissão de Saídas. 
Empresa Com Mais de um Estabelecimento - Não há que prevalecer o 
lançamento quando o levantamento que lhe dá suporte é realizado com base 
em documentos de empresa filial, sendo centralizada a escrita contábil.

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 2008/002094 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 13.557,51 (treze mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), referente ao 
campo 4.11. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de 
agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de  R$ 13.557,51(treze  mil, quinhentos 
e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registrada em livro próprio, no exercício de 2006, 
constatada através do levantamento comparativo contábil fiscal.

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação através 
de pessoa sem capacidade processual.

O processo foi devolvido ao autuante (fls. 104),  que apresentou 
manifestação às fls,105.

O contribuinte foi intimado do parecer por via postal (fls. 107), mais uma 
vez juntando peça defensória através de pessoa incapaz.

Os autos foram remetidos ao órgão preparador para intimação do sujeito 
passivo a fim de sanar a incapacidade processual das impugnações.
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A autuada foi intimada por via postal, apresentando impugnação 
tempestivamente.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2008.002094 improcedente.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em  primeira  
instância e a improcedência  do auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que o autuante utilizou técnica que não 
está prevista no Manual de Auditoria para apuração do CMV, sendo a 
contabilidade da empresa centralizada, e que os levantamentos que envolvem 
a escrita contábil somente podem ser realizados abrangendo a Matriz, todas as 
suas filiais e depósitos.

Neste caso, para apuração de possíveis omissões de saídas, deveriam 
ter sido utilizadas outras técnicas de auditoria que envolvessem somente os 
documentos e livros fiscais ou que fossem fiscalizadas as oito unidades da 
empresa, conforme discriminado no Balanço Patrimonial às fl.s 19.

O Manual e Procedimento de Auditoria do Programa de Treinamento em 
Auditoria Fiscal da Secretaria da Fazenda dispõe em sua página 52, que trata 
do levantamento comparativo contábil fiscal: “Nas empresas com mais de um 
estabelecimento a auditoria deve alcançar a todos, o que não sendo possível, 
em razão dos limites da Ordem de Serviço, desista do levantamento.”

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de 2008/002094 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
o valor de R$ 13.557,51 (treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e 
cinquenta e um centavos), referente ao campo 4.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representação Fazendária


