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ACÓRDÃO Nº. : 39/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6650/500027
REEXAME NECESSÁRIO : 2.455
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ROSELIA DE ALMEIDA - ME
INSC. ESTADUAL : 29.065.384-3

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Levantamento Realizado 
com Erro. Não Exclusão de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária – Erros no 
levantamento fiscal implicam na correção do valor lançado, excluindo as 
mercadorias não sujeitas a tributação normal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 21.113,43 
(vinte e um mil, cento e treze reais e quarenta e três centavos), referente parte do 
campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Publica. 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 08 dias do mês de março 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$ 
34.144,97 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros 
fiscais próprios, relativo ao exercício de 2005, conforme constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que a 
empresa comercializa produtos que tinham tributação normal até 31/12/2004, e que 
por força do decreto 2.306/2004, passaram a ser sujeitos a Substituição Tributária a 
partir de 01/01/2005 e, que as mesmas estavam figuradas no livro de registro de 
inventário em 31/12/2004 como tributadas, que as mesmas foram consideradas 
como de tributação normal no levantamento conclusão fiscal o que causou uma 
distorção.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 13.031,54, 
acrescido das cominações legais e atualização monetária e deduzido do valor 
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recolhido por meio do DARE de folhas 278 e absolvendo o contribuinte do valor de  
R$ 21.113,43 do auto de infração.

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

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

Em despacho de folhas 436, a chefe do CAT emite despacho considerando 
que a parcela do crédito tributário julgada inexigível no valor de R$ 21.113,43 
ultrapassa o valor de alçada, ficando o mesmo sujeito ao duplo grau de jurisdição.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que houve 
equívoco por parte da autoridade autuante, pois o mesmo não fez a separação das 
mercadorias com tributação normal das sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária, uma vez que, a partir de primeiro de janeiro de 2005, parte das 
mercadorias comercializadas pelo contribuinte passaram de tributação normal para 
mercadorias sujeitas a Substituição Tributária. 

Portanto, entendo correta a posição da julgadora de primeira instância que 
refez os cálculos, excluindo do levantamento os valores referentes às mercadorias 
sujeitas a Substituição Tributária.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente e absolvo o sujeito passivo 
do valor de R$ 21.113,43 (vinte e um mil, cento e treze reais e quarenta e três 
centavos), referente parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


