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ACÓRDÃO Nº. : 441/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6820/500248
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.806
RECORRENTE : NILSON VIANA PIRES
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.372.404-0

EMENTA: Levantamento Comparativo Contábil Fiscal. Análise de Compras. 
Diferença à Menor no Livro Diário. Erro na Elaboração do Levantamento. Equívoco 
no Somatório – Exclui-se do lançamento o valor exigido a maior que o efetivamente 
devido, após correção do levantamento fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência da 
autoridade fiscal, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001533 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.491,26 (três mil, 
quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), mais acréscimos legais;
e improcedente o valor de R$ 6.838,70 (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e 
setenta centavos), referente ao campo 4.11. Os Senhores Aldecimar Esperandio e 
Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Marivanes 
Beserra Cruz. Presidiu a sessão de julgamento aos 28 dias do mês de outubro 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$ 
10.329,96 (dez mil, trezentos e vinte nove reais e noventa e seis centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros próprios, relativo ao 
exercício de 2005, conforme faz prova as cópias do levantamento comparativo fiscal, 
livro de apuração, demonstrativo do resultado do exercício, constituição de novo 
crédito tributário conforme instrução do despacho CAT numero 370/2009, processo 
2008/6820/500133.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando preliminar de nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa uma vez que o processo que foi 
julgado nulo somente foi juntado ao atual processo no dia 22/10/2009 e a 
impugnação foi apresentada em 13/10/2009, portanto, houve cerceamento ao direito 
de defesa, porque o processo não estava em apenso para a manifestação do 
autuado. Diz, também, que o processo que deu origem a este processo foi julgado 
nulo por incompetência da autoridade lançadora e que não se pode modificar uma 
decisão administrativa transitada em julgado, uma vez que foi o mesmo auditor que 
refez o presente processo. Alega, também, que não foi cumprido e despacho do 
chefe do CAT que dizia que os trabalhos deveriam ser refeitos, pois na verdade 
foram apenas copiados.

Diz, também, que a sentença não observou sobre a possibilidade de 
modificação do anexo I, da Lei 1.609/2005 e de quando passou a vigorar tal 
modificação. Da mesma forma, não observou que a receita bruta do ano de 2005 foi 
superior a R$1.200.000,00, e, conforme transcrito na sentença, a lei determina que 
seja observada a receita bruta declarada no ultimo exercício, a receita a ser 
observada é a de 2005 e não a de 2004, ocorre que o auditor juntou ao presente 
processo apenas a DIF de 2004, omitindo a de 2005, que fora juntada ao processo 
anterior, induzindo o julgador singular em erro.

No mérito, diz que o levantamento comparativo contábil fiscal acusou 
diferença a menor no diário no valor de R$ 86.080,86, porem, os números 
constantes da analise de compras apurados nos registros fiscais não condiz com os 
números registrados no livro de apuração de ICMS (apresenta planilhas 
comparativas de folhas 67/69). 

Ao final, requer que seja julgado nulo ou improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária solicitou o encaminhamento do processo à
assessoria técnica para emissão de parecer quanto ao levantamento de folhas 04,
em relação ao apresentado pela recorrente, folhas 67 a 69, e após retorne o mesmo 
a REFAZ.

Às folhas 76/77 a assessoria técnica emite parecer.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado nulo.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, por meio do 
levantamento comparativo contábil fiscal.
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Quanto a preliminar de nulidade do auto de infração, por ter sido lavrado por 
autoridade incompetente, entendo que a mesma não deve prevalecer, pois, no 
exercício anterior aos da ordem de serviço, a autoridade lançadora era competente 
para auditar a referida empresa, uma vez que o faturamento da mesma nesse 
exercício dava competência ao mesmo.

No mérito, ao efetuar o lançamento a autoridade autuante equivocou-se na 
soma dos valores, quanto à diferença a maior no diário, sendo que a mesma é bem 
inferior ao encontrado pela autoridade lançadora, portanto, ao refazer os cálculos 
restou claro que razão em parte assiste ao contribuinte, desta forma entendo que 
deve ser excluído da exigência. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
incompetência da autoridade fiscal, argüida pela Recorrente. No mérito, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001533 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.491,26 (três mil, 
quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), mais acréscimos legais;
e improcedente o valor de R$ 6.838,70 (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e 
setenta centavos), referente ao campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


