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ACÓRDÃO Nº : 401/2010
PROCESSO : 2010/6640/500052
REEXAME NECESSÁRIO : 2935
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : BAN-NORTE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.060.545-8

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária. Omissão de Saídas. Levantamento Impróprio - Não 
prevalece a exigência tributária quando o levantamento realizado pela autoridade 
fiscal não for adequado para a constatação de reais omissões de saídas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2010/000136 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
579,00 (quinhentos e setenta e nove reais), e R$ 1.230,20 (um mil, duzentos e trinta 
reais e vinte centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Votou 
pela nulidade do auto de infração a conselheira Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 
dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado nos campos 4.1 e 5.1 por deixar de recolher o 
ICMS no valor total de R$ 1.809,20 (mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos), 
referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, 
referente aos exercícios de 2005 e  2006, conforme constatado por meio do 
Levantamento da Conta Mercadorias.

O contribuinte foi intimado via postal, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

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

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Notificado da sentença de primeira instância e intimado sobre o  parecer da 
REFAZ o contribuinte não se manifestou.
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Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário, 
julgado inexigível supera o valor de alçada; submete o feito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o ramo de 
atividade do contribuinte é recauchutagem e regeneração de pneus, mercadorias 
sujeitas a substituição tributária.

Assim, o levantamento conclusão fiscal elaborado pela autoridade fiscal não é 
adequado para a apuração de possíveis omissões de saídas de mercadorias 
tributadas para o ramo de atividade do contribuinte. Para melhor análise poderia ter 
sido elaborado um levantamento específico das mercadorias.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº 
2010/000136 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
579,00 (quinhentos e setenta e nove reais), e R$ 1.230,20 (um mil, duzentos e trinta 
reais e vinte centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 3
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


