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ACÓRDÃO Nº : 416/2010
PROCESSO Nº : 2007/6860/501262
REEXAME NECESSÁRIO : 2878
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VITOR HUGO GOMES LUDWIG
INSC. ESTADUAL : 29.394.232-3

EMENTA: Omissão de Recolhimento do ICMS. Carvão Vegetal. Quantitativo a 
Menor. Divergência entre os Documentos de Saídas do Remetente e Entradas no 
Destinatário.  Ilegitimidade Passiva - Não prevalece a exigência tributária constatada 
a ilegitimidade passiva da obrigação.

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 o auto de infração 2007/004425 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 3.814,55 (três mil, oitocentos e 
quatorze reais e cinqüenta e cinco centavos), referente ao campo 4.11. 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 9 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença, os valores de R$ 363,78 e R$ 
293,28, referentes aos campos 5.11 e 6.11; respectivamente.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.471,61 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais, sessenta e um centavos), 
referente a notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte ou nas coletorias 
estaduais, com o quantitativo de produtos (carvão vegetal em metros cúbicos) a 
menor que do que foi constatado nas notas fiscais dos mesmos produtos, emitidas 
pelas usinas siderúrgicas localizadas no Estado de Minas Gerais, relativo a período 
de 01/07/2005 a 31/03/2007. 

Intimado por via postal, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
manifestação do autor do procedimento quanto aos argumentos apresentados pela 
autuada.
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           O autor do procedimento junta despacho (fls. 26/27) e lavra Termo de 
Aditamento (fls. 28/29), alterando os campos 3.1, 3.3 a 3.11 e 3.13, alterando a 
inscrição estadual, CNPJ para CPF, nome de fantasia e endereço.

           Intimado do Termo de Aditamento, o contribuinte se manifesta 
tempestivamente às fls. 44/45, junta planilhas e documentos de fls. 46/52, alega que 
é devedor apenas dos valores atribuídos ao CPF nº 008.996.650-15 relativo ao seu 
nome. 

           A julgadora de primeira conhece do recurso, da-lhe provimento parcial, julga o 
auto de infração procedente em parte condenando o sujeito passivo ao pagamento 
do ICMS nas importâncias de R$ 81,78 (oitenta e um reais, setenta e oito centavos) 
e R$ 124,08 (cento e vinte e quatro reais, oito centavos), partes dos campos 5.11 e 
6.11 respectivamente, acrescidos das cominações legais. Absolvendo a autuada do 
pagamento das importâncias de R$ 3.814,55 (três mil, oitocentos e quatorze reais, 
cinqüenta e cinco centavos), campo 4.11, R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois 
reais) e R$ 169,20 (cento e sessenta e nove reais, vinte centavos), parte dos 
campos 5.11 e 6.11.  

           Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte junta DARE, cópia 
de pagamento e planilha de cálculos, referentes aos valores condenados. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente em parte o auto 
de infração.

Notificado do parecer da Representação Fazendária, o contribuinte se 
manifesta dizendo que concorda plenamente com o parecer.

           Em despacho de fls. 83, a Chefe do CAT, considerando que o crédito 
tributário reclamado no contexto 4.1 foi julgado improcedente, que o valor da parcela 
do crédito tributário considerado inexigível relativo a este contexto supera o valor de 
alçada, submete o feito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no 
Parágrafo único, do Art. 58 da Lei 1.288/01, encaminhando-o para julgamento pelo 
COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, relativamente ao contexto 
4.1, verifica-se que nas planilhas que embasam o auto constam o CPF 149.994.728-
30; o CNPJ 07.328.789/0001-53, relativo ao exercício de 2005. Contudo, no CPF 
citado está em nome de Orlando Antonioli Júnior; o CNPJ citado tem como razão 
social a Carvoaria Santa Rosa Ltda, conforme comprovantes emitidos pelo site da 
Receita Federal, fls, 50/51. Portanto, divergente da razão social da qual está sendo 
feita a exigência fiscal.
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Conforme exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2007/004425 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
3.814,55 (três mil, oitocentos e quatorze reais e cinqüenta e cinco centavos), 
referente ao campo 4.11.     

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


