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ACÓRDÃO Nº : 294/2010
PROCESSO Nº : 2008/7120/500033
REEXAME NECESSÁRIO : 2.870
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES
INSC. ESTADUAL : 29.055.668-6

EMENTA: Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. 
Equívoco no Valor das Compras Lançadas no Levantamento – Não prevalece a 
exigência tributária quando constatada a inexistência do ilícito após refeito o 
levantamento fiscal.

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 2008/002215 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor R$ 2.204,24 (dois mil, duzentos e quatro reais e vinte 
e quatro centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
19 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
2.204,24 (dois mil, duzentos e quatro reais, vinte e quatro centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativa ao 
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, conforme foi constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal. 

Foi juntada defesa do contribuinte às fls. 07/09, e documentos apresentados 
(fls.10/75). 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

           A autora do procedimento junta levantamento da conta mercadorias à folha 
80 e lavra Termo de Aditamento à folha 81, corrigindo os valores lançados no 
levantamento, onde finda manifestando-se pelo cancelamento do auto de infração.
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          Por ciência direta o contribuinte toma conhecimento do feito e manifesta-se 
em concordância com o Termo de Aditamento, pela improcedência do auto de 
infração. 

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

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

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte se manifesta pela manutenção da sentença.

Novamente a REFAZ se manifesta pela improcedência do auto de infração.

Ao analisar os autos verifica-se que o autor do procedimento equivocou-se ao 
lançar o valor das compras no levantamento conclusão fiscal, que após seu retorno 
à origem, as devidas correções e emissão de Termo de Aditamento, não restou 
omissão de saídas e, consequentemente, deixando de existir valor de ICMS a 
recolher.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2008/002215 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor R$ 2.204,24 (dois mil, 
duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


