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ACÓRDÃO Nº.:311/2008
PROCESSO: 2006/7170/500054         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.055
RECORRENTE: GERCINA ANTUNES DOS REIS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Livro de registro de inventário com valores de mercadorias tributadas e 
mercadorias sujeitas ao regime substituição tributária invertidos. Refeitos os 
cálculos inexiste omissão de saídas. Lançamento improcedente.

DECISÃO:

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.207,49 (Hum mil duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio relativo ao 
exercício de 2002, conforme constatado por meio do levantamento conclusão 
fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta apresentou impugnação por meio 
de pessoa sem capacidade processual.

O processo retorna ao órgão preparador para sanear a irregularidade 
processual, sendo o mesmo intimado, não se manifestando aos autos incorrendo 
em revelia nos termos do art. 47 da Lei n°.1288/01.

Face a revelia a julgadora de primeira instância julga o auto de infração 
procedente condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
exigido na inicial, acrescido das cominações legais.

Devidamente notificado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso voluntário a este conselho argüindo em síntese que no 

levantamento o valor do estoque final de mercadorias e mercadorias sujeitas à 
substituição tributárias está invertido, e que a correção foi efetuada na coluna 
observação do livro de inventário, pelo exposto requer o cancelamento do auto de 
infração.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e pela procedência do auto de 
infração.

Em análise aos autos ficou constatado que no livro de registro de inventário 
houve a inversão nos lançamentos dos valores das mercadorias tributadas e 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Refazendo os cálculos ficou evidente não haver omissão de registro de 
saídas de mercadorias tributadas.

Pelo exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 
2006/003163 no valor de R$ 1.207,47 (um mil, duzentos e sete reais e quarenta e 
sete centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


