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ACÓRDÃO Nº : 302/2010
PROCESSO Nº : 2009/7090/500050
REEXAME NECESSÁRIO : 2.841
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : RAINERIVAL RIBEIRO XAVIER
INSC. ESTADUAL : 29.035.436-6

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Utilização de Valores Base de Cálculo – Não prevalece a exigência 
tributária embasada em levantamento que utiliza dados incorretos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2009/000935 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz os valores R$ 4.501,70 (quatro mil, quinhentos e um reais e 
setenta centavos) e R$ 1.887,96 (um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa 
e seis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 
23 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$ 
6.389,66 (seis mil, trezentos e oitenta e nove reais, sessenta e seis centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, 
relativa aos exercícios de 2003 e 2005, conforme foi constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal. 

Intimado, por via postal, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva, 
onde alega que o presente auto de infração é idêntico ao anteriormente nulificado, 
desobedecendo ao despacho do CAT nº 143/2009. Que o auto de infração é 
improcedente uma vez que os valores lançados são destoantes dos constantes da 
DIF.

           A julgadora de primeira instância julga nulo, sem análise do mérito, o auto de 
infração.          
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A Representação Fazendária manifesta-se pela nulidade do auto.

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 nulidade do auto de infração.

Ao analisar o presente processo verifica-se que o auto de infração foi lavrado 
de forma idêntica ao nulificado em julgamento anterior, mantendo os mesmos erros, 
ou seja, utilizando-se dos valores base de cálculo ao invés do contábil ao lançar as 
compras e vendas de mercadorias no levantamento conclusão fiscal, fato este 
imprescindível para apurar corretamente o custo das mercadorias vendidas, 
portanto, entendo que não pode prevalecer a presente autuação.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para modificando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2009/000935 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores R$ 4.501,70 (quatro 
mil, quinhentos e um reais e setenta centavos) e R$ 1.887,96 (um mil, oitocentos e 
oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


