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ACÓRDÃO Nº                   : 78/2010
PROCESSO Nº : 2000/6480/000002
REEXAME NECESSÁRIO: 2758
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : JOHELDA POSTO LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.02.004.956-3

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Combustíveis e Lubrificantes. 
Levantamento Incompleto. Impossibilidade de Saneamento - Não prevalece a 
exigência tributária quando, decorrido o prazo de cinco anos para a guarda de 
documentos fiscais e a administração fazendária não tenha saneado o processo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 27329 e absolver o sujeito passivo do 
valor de R$ 4.261,27 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e sete 
centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos 
e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de 
abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o ICMS 
no valor de R$ 4.261,27 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e sete 
centavos), referente a ocorrência de entradas não registradas de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, relativo ao exercício de 1995, apurado 
por meio do Levantamento Específico.

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

Os autos foram devolvidos à substituta do autuante para juntada dos 
estoques inicial e final do levantamento específico. Em manifestação às fls. 36 foi 
informado que, ao realizar diligência na empresa, constatou-se que a mesma 
encontra-se com suas atividades paralisadas.
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O processo foi novamente devolvido à substituta do autuante em que informa 
que não há como analisar e refazer os levantamentos nos quais se baseia a 
autuação em razão de já haver decorrido o prazo de cinco anos para a guarda de 
livros e documentos fiscais.

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

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

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

          Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que 
ocorreram falhas técnicas na elaboração do Levantamento Específico, não houve 
juntada do estoque inicial e final da empresa, inviabilizando a apuração.

          O saneamento não foi possível, uma vez que o substituto legal do autor do 
procedimento não pode refazer o levantamento, pois já havia decorrido o prazo de 
cinco anos da obrigatoriedade da guarda de livros e documentos fiscais, a empresa 
está suspensa de ofício e o contribuinte não foi localizado. O auto é de 1995 e a 
constituição do crédito só ocorreu em 2000.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância para, julgar improcedente o auto de infração de nº 
27329 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 4.261,27 (quatro mil, duzentos e 
sessenta e um reais e vinte e sete centavos), referente ao campo 4.11.

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


