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ACÓRDÃO Nº.:404/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/502888
REEXAME NECESSÁRIO: 2.336
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MIRZILENE ROSA FERREIRA AMARAL ME

EMENTA: ICMS. Divergência entre os valores apresentado no DIF e livro de 
registro de inventario. Indícios de incorreção nos valores do estoque final 
informados no livro de registro de inventário. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância 
que, julgou nulo o auto de infração nº2007/003511 e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. 11 
inciso VI do Decreto nº. 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, João Campos de Abreu, Elena Peres Pimentel 
e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de maio 
de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
28.514,27 (Vinte oito mil quinhentos e quatorze reais e vinte sete centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
relativo ao exercício de 2006, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva não argüiu 
preliminar, no mérito argumenta que houve equivoco da contabilidade, inserindo 
estoques iniciais de mercadorias e produtos de outra empresa do mesmo ramo de 
atividade como se fosse da ora recorrente; que o valor correto dentro da lógica de 
evolução contábil da empresa no inventário o estoque final é de R$ 41.157,51 e 
não o valor consignado por equivoco de R$ 154.082,60. Que conforme a DIF do 
ano de 2005 entregue no dia 26/04/2006 e o de 2006 no valor de R$ 70.023,04, 
entregue no dia 21/02/2007, verifica-se a veracidade e a possibilidade contábil de 
se chegar ao valor de 41.157,51, declarado na DIF e do enquadramento RMEPP. 
Finalmente vem requerer que seja corrigido o erro técnico inserido pelo auditor, 
excluindo-se o valor indevido de R$ 154.082,60 e colocado o valor correto de R$ 
41.157,51, bem como a autorização de correção do livro de inventário de 2005.
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A julgadora de primeira instância emite despacho para que o autor do 
procedimento se manifeste quanto à divergência entre o valor do estoque inicial 
constante da DIF e o valor constante do livro de inventário, o mesmo manifesta-se 
entendendo que o livro de registro de inventário é legitimo e no qual fundamentou 
o seu levantamento.

Em despacho a julgadora de primeira instância solicita à autuada a juntada 
de documentos fiscais relativos ao exercício de 2005, encaminhando os mesmos 
a Assessoria Técnica do CAT, a qual efetuou análise do fluxo financeiro mensal 
da empresa, no exercício de 2005, informando em nota técnica, que elaborado o 
fluxo mensal e analisado os estoques concluiu que há fortes indícios que o valor 
do estoque final informado no livro de registro de inventário de 2005, está 
incorreto, embora não ser possível determinar o valor exato do mesmo.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou por 
sentença nulo o auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar nulo o auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta solicitando que 
seja acatada a nulidade pelo COCRE.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado a existência de 
divergência entre os valores apresentados no DIF e os valores lançados no livro 
de registro de inventário do estoque final do exercício de 2005, o qual é 
considerado estoque inicial no exercício de 2006, restando portando duvidas 
sobre os valores lançados no livro de registro de inventário, uma vez que o 
contribuinte declara que houve equivoco por parte de sua contabilidade ao 
registrar notas de outra empresa em seu livro.

Face ao exposto e por haver indícios que os valores do estoque final 
informados no livro de registro de inventario estão incorretos, voto pela 
manutenção da sentença de primeira instância e julgo nulo o auto de infração nº. 
2007/003511.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária

. 


