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ACÓRDÃO Nº : 402/2010
PROCESSO Nº : 2004/7140/500013
REEXAME NECESSÁRIO : 1699
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : NEWTON CARLOS FERREIRA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.054.722-9

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saída de Mercadorias Tributadas. Não 
Registro em Livro Próprio. Utilização de Base de Cálculo ao Invés de Valor Contábil
- Não prevalece a exigência tributária embasada em levantamento fiscal elaborado 
com erro, acarretando omissão de saídas fictícia.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração 2004/001733 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz os valores de R$ 3.738,17 (três mil, setecentos e trinta e oito 
reais e dezessete centavos), R$ 2.012,92 (dois mil, doze reais e noventa e dois 
centavos), R$ 3.312,96 (três mil, trezentos e doze reais, noventa e seis centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Voto contrário do conselheiro 
Rubens Marcelo Sardinha. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e com voto vencedor 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de 
novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

CONS. AUTORA DO VOTO VENCEDOR: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
9.064,05 (nove mil, sessenta e quatro reais e cinco centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, conforme constatado por 
meio do levantamento conclusão fiscal dos exercícios de 1999, 2001 e 2002.

Intimada por ciência direta, a autuada apresenta impugnação tempestiva 
alegando que não foram separadas as mercadorias por forma de tributação.

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

Às fls. 251, o substituto do autor do procedimento lavrou termo de aditamento 
alterando o campo 5.13 do auto de infração para art. 51, art. 57 e incisos III e IV da 
Lei 888/96.
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Devidamente intimado do termo de aditamento, o autuado comparece aos 
autos requerendo o cancelamento do processo por falta de discriminação do 
movimento por forma de tributação.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte.

A Representação Fazendária em sua manifestação, recomenda o 
encaminhamento dos autos a assessoria técnica para que se refaça os 
levantamentos utilizando o valor contábil e não a base de cálculo das operações. 
Não sendo esse o entendimento, recomenda a confirmação da sentença.

Notificado da sentença, o contribuinte se manifesta aos autos requerendo o 
parcelamento da dívida.

A chefe do CAT, considerando que o contribuinte não recorreu dos valores 
condenados na sentença de primeira instância, os quais são considerados 
definitivamente julgados, que os valores dos  créditos tributários julgados inexigíveis 
são superiores a importância de R$ 1.000,00, submete o feito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos do Parágrafo único do art. 58, da Lei 1288/2001.

O COCRE, em sessão plenária, transforma o julgamento em diligência a 
pedido da REFAZ, para que a assessoria técnica refaça os levantamentos utilizando 
os valores contábeis e não a base de cálculo.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que refeito o 
levantamento pela assessoria técnica, dessa vez de forma correta, aplicando-se o 
valor contábil e não a base de cálculo restou comprovado que é indevida a exigência 
tributária, não havendo omissão de saídas.

Apesar de ter sido considerado revel pela chefe do CAT, compartilho do 
entendimento de que qualquer manifestação aos autos realizada pelo contribuinte, 
independente do conteúdo, deve ser aceita como recurso, afastando assim a revelia, 
uma vez que o contribuinte se manifestou aos autos às fls. 281.

E, em busca da verdade real, que deve ser seguida por qualquer instância 
julgadora, sendo sabido que o levantamento foi realizado de forma errada e que uma 
vez corrigido não levaria a nenhuma omissão por parte da empresa autuada, 
entendo ser totalmente improcedente o presente auto de infração.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2004/001733 e 
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absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores  de R$ 3.738,17 (três 
mil, setecentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), R$ 2.012,92 (dois mil, 
doze reais e noventa e dois centavos), R$ 3.312,96 (três mil, trezentos e doze reais, 
noventa e seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


