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ACÓRDÃO Nº.:395/2008
PROCESSO: 2006/6040/503223         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.134
RECORRENTE: PLANALTO COM. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Saída de mercadorias tributadas registradas como outras no 
livro fiscal. Apresentado provas da não realização da operação comercial. 
Inexistência do fato gerador reclamado. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 
2006/002982 no valor de R$ 8.602,00 (oito mil e seiscentos e dois reais). O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 26 de maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
8.602,00 (Oito mil seiscentos e dois reais), referente a saída de mercadorias 
tributadas e registradas como outras no livro fiscal próprio, no valor comercial de
R$ 50.600,00 (Cinqüenta mil seiscentos reais), referente a nota fiscal M – 1 nº. 
777 emitida em 14/02/2006.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo sendo lavrado 
termo de revelia aos 29 dias do mês de janeiro de 2007.

A julgadora de primeira instância face à revelia julga o auto de infração 
procedente condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
exigido na inicial mais acréscimos legais.

As folhas 11 e 12 o contribuinte junta primeira e segunda via da nota fiscal 
M – 1 de nº. 777.

O contribuinte é intimado por via postal em 12/02/2008, apresenta recurso 
em forma de impugnação argumentando que na data em que foi notificado, a 
primeira via da nota fiscal nº. 000777 encontrava-se em poder do Juiz da 
Comarca de Palmas- to, com natureza da operação venda futura, haja vista a 
empresa possuir um processo com a empresa avestruz máster; e que somente foi 
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possível retira-la do processo no dia 22/01/2007, pois o fórum encontrava-se em 
recesso; que na data do preenchimento da nota fiscal foram auxiliados pela 
Agente Raimunda da Silva Santos, para que tirássemos a mesma como venda 
futura, pois caso não fosse concluído o negocio junto a Avestruz Máster, como 
não foi, a mesma seria cancelada e que o mesmo foi feito. Diante do exposto vem 
requer que seja desconsiderado o auto citado de acordo com a documentação 
arquivada neste processo.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a reforma 
da sentença de primeira instância e que seja declarada a improcedência do 
lançamento objeto destes.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte apresenta as vias da nota fiscal alvo do presente auto de infração, 
ficando desta forma comprovado que não houve a concretização da operação 
comercial, portanto inexiste o fato gerador do tributo ora reclamado.

Pelo exposto conheço do recurso dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração nº. 
2006/002982 no valor de R$ 8.602,00 (oito mil e seiscentos e dois reais).

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


