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ACÓRDÃO Nº. : 453/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/503039
REEXAME NECESSÁRIO : 2.874
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : J GUIMARÃES DISTRIBUIDORA LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.071.142-8

EMENTA: Multa Formal. Conta fornecedores. Passivo Fictício. Falta de Registro dos 
Documentos Fiscais. Equívoco na Exigência Tributária – É nula a exigência quando 
constatado erro na determinação da exigência Tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, acolher a preliminar de nulidade do Auto de 
Infração 2009/001866, por erro na determinação da exigência tributária, arguida pela 
Relatora e extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho 
de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os 
trabalhos de auditoria, se for o caso, observando o prazo decadencial. 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 08 dias do mês de julho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 146.965,51 
(cento e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e um 
centavos), referente a falta de registro nos livros fiscais, correspondente a cada 
operação, caracterizando omissão de saída, conforme demonstrado pelo 
levantamento conta fornecedores, relativo aos exercícios de 2004 a 2006.

A autuada foi intimada, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia.

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

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
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 238, a chefe do CAT, considerando que os valores 
dos créditos tributários reclamados nos contextos 4 a 6 foram julgados 
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improcedentes e superam o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de 
jurisdição, nos temos do disposto no parágrafo único do artigo 58 da Lei 1.288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal por 
meio do levantamento da conta fornecedores.

Conforme vislumbra no levantamento efetuado, houve equivoco por parte da 
autoridade lançadora, pois, por meio do levantamento da conta fornecedores –
análise de saldo detectou passivo fictício na contabilidade da empresa, que pode 
configurar omissão de saídas de mercadorias tributadas, portanto, deveria cobrar 
ICMS, porem, equivocadamente cobrou multa formal.

Desta forma, entendo estar eivado de nulidade o auto de infração, pois existe 
erro na determinação da exigência tributária.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto por julgar nulo o auto de Infração 
2009/001866, por erro na determinação da exigência tributária e extinto o processo 
sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


