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ACÓRDÃO Nº : 286/2010
PROCESSO Nº : 2007/6040/504647
REEXAME NECESSÁRIO : 2.835
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VALE E SILVA LTDA. 
INSC. ESTADUAL : 29.067.972-9

EMENTA: Levantamento Comparativo de Saídas Registradas com o Documentário 
Emitido. Registro Sem Emissão de Notas Fiscais. Emissão de Notas Fiscais Sem 
Registro. Ocorrências Detectadas no Mesmo Levantamento – A impossibilidade de 
se detectar qual dos ilícitos foi efetivamente praticado torna nulo o auto de infração.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar nulo os contextos 5 e 6 e extinto o processo sem julgamento do mérito. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. 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 aos 07 dias do mês de julho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Considera-se definitivamente julgado o contexto 4.1, conforme Termo de 
Aditamento, às fls. 15 e sentença, às fls. 23-26.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 2.681,94 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e 
noventa e quatro centavos), proveniente da emissão de notas fiscais sem registros 
no Livro de registro de saídas, com omissão do recolhimento do ICMS em notas 
fiscais com mercadorias tributadas, constatado por meio do levantamento 
comparativo de saídas do exercício de 2003. Nos campos 5.1 e 6.11, em multa 
formal no valor total de R$ 5.325,23 (cinco mil, trezentos e vinte cinco reais e vinte 
três centavos), proveniente da emissão de notas fiscais sem registro no Livro de 
registro de saídas e registros no livro de registro de saídas sem emissão de notas 
fiscais, constatado por meio do levantamento comparativo de saídas, relativo ao 
exercício de 2003.
     

A autuada foi intimada, compareceu aos autos com impugnação, alegando 
em síntese que a pretensão fiscal não merece prosperar tendo em vista que não 
existem provas que dêem sustentação ao auto de infração.
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Em despacho de folhas 12, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto reveja a infração 
tipificada no campo 4.13.

Às folhas 15, o autor do procedimento lavra Termo de Aditamento alterando 
os campos 4.11, para R$ 1.893,18; modifica também o campo 4.1 e 4.13 do auto de 
infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

Julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe provimento 
parcial, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 1.893,18, campo 4.11 do termo de aditamento de folhas 15 e declarando nulos,
sem julgamento de mérito, os contextos 5 e 6 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar procedente os itens 4 e 5 e nulo o item 6 
do auto de infração.

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

Em despacho de folhas 34, a chefe do CAT, considerando que os valores 
julgados inexigíveis dos contexto 5.1 e 6.1 são superiores ao valor de alçada, 
submete o feito ao duplo grau de jurisdição, determinando o julgamento dos mesmos 
pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, em relação aos contextos 5 
e 6 que estão sob apreciação no momento, entendo que ao efetuar o levantamento 
o autor do procedimento equivocou-se, pois detectou duas situações que são 
impossíveis de ocorrer simultaneamente no mesmo levantamento, quais são: 
“registro sem emissão de notas fiscais e emissão de notas fiscais sem registros”. 
Fato este que eiva de nulidade os referidos contextos, uma vez que se torna 
impossível saber qual das duas infrações foi praticada.

Portanto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância quando 
julgou nulo os contexto 5 e 6 do presente auto de infração.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo os contextos 5 e 6 e extinto o processo sem 
julgamento do mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


