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ACÓRDÃO Nº: 147/2008
PROCESSO Nº : 2002/6260/0000006          
REEXAME NECESSÁRIO: 1930
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOSÉ R. DE SOUZA

EMENTA: ICMS. Exigência tributária em levantamento da conta mercadorias. 
Constatação pelo autor do procedimento de falha na realização do procedimento. 
Lançamento improcedente.  

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 nº 32027 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$4.849,14 (quatro mil, oitocentos e quarenta e 
nove reais e quatorze centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de março de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa , foi autuada a recolher ICMS na importância de R$4.849,14 
(quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), conforme 
constatado através do Levantamento Conclusão Fiscal, referente ao período de 
01.01 à 31.12.2000.  

Impugnação foi apresentada onde alega que os valores constante do 
levantamento são totalmente diversos, estando correto somente o valor do 
estoque final, mesmo assim colocado no local diferente (transferências recebidas). 
Que no levantamento próprio elaborado pelo seu Contador, consta um lucro bruto 
de 782,41%. Que o motivo desse enorme lucro é que parte das mercadorias 
remetidas são remessas para industrialização, que após o processamento 
industrial, são enviadas tributadas para o Estado de São Paulo, praticamente não 
tem entradas de mercadorias, conseqüentemente as saídas ocorrem com enorme 
lucro. Que tem contabilidade na sua empresa, requer anulação do auto de 
infração. Junta novo levantamento.  

A Julgadora converte o processo em diligência para solicitar seja anexado 
cópia dos livros de registro de apuração do ICMS, registro de inventário e 
manifestar face aos argumentos da autuada. Outra agente do fisco, manifesta 
dizendo que analisando os documentos, estes (registro de apuração do ICMS e 
livros contábeis) foram autenticados após a auditoria efetuada.
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Novamente o processo é convertido em diligência, para que retorne os 
autos a Delegacia de origem, para que novo procedimento seja elaborado, 
excluindo as remessas para industrialização por conta e ordem de terceiros. Novo 
agente do fisco, procede novo levantamento conclusão, onde constata a 
inexistência de imposto a recolher.  

Em sentença lavrada onde diz que a demanda decorre da omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2000, que a escrita 
contábil não foi considerada, visto que a autenticação dos livros na JUCETINS foi 
efetuada após a auditoria. Que este chegou um lucro bruto de 2.106%, 
extremamente superior ao lucro bruto exigido pelo fisco. Ficou assim configurando 
a inexistência de omissão de saídas, descrita na inicial. Julga improcedente o auto 
de infração.        

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela improcedência do auto de infração.

O contribuinte, apesar de devidamente intimado, não compareceu ao feito.

Após a juntada de um novo levantamento efetuado pelo substituto do autor 
do procedimento, restou provado que nenhum crédito tributário restou a ser 
cobrado do contribuinte.  

Desta forma, não está configurada a omissão de saídas descrita na peça 
básica. 

De todo exposto no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 32027 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$4.849,14 (quatro mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


