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ACÓRDÃO Nº.:508/2008
PROCESSO Nº.: 2004/6820/500102
REEXAME NECESSÁRIO: 2.107
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: NIVANI MARIANO FREIRE

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao 
regime substituição tributária. Não houve desclassificação da contabilidade. 
Transportado para o levantamento soma de mercadorias tributadas e sujeita à 
substituição tributária. Levantamento impróprio para detectar saída de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 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 de nº 2004/001664 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$5.365,58 (cinco mil, trezentos e 
sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos). 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 Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 
de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 6.331,24 
(Seis mil trezentos e trinta e um reais e vinte quatro centavos), referente omissão 
de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, relativo ao 
exercício de 2001, conforme foi constatado através do levantamento conclusão 
fiscal.

A autuada não foi intimada, mas comparece aos autos com impugnação.

Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento para saneamento, o 
mesmo refez o levantamento e lavrou termo de aditamento (fls. 21), retificando o 
contexto, a base de cálculo e o valor originário do tributo para R$ 5.365,58 (cinco 
mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos).  

O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento, apresentou 
impugnação, argüiu preliminarmente que o conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais já pacificou o entendimento que se tratando de mercadorias sob regime de 
substituição tributária o levantamento conclusão fiscal é imprestável para levantar 
omissão de saídas.
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No mérito argumenta que o auditor ao transportar o valor do estoque 
anterior das mercadorias substituição tributaria constantes do livro de registro de 
inventário das mercadorias do ano de 2001 para o campo 1 do referido 
levantamento conclusão fiscal cometeu o equivoco de transportar o valor total do 
inventário.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto 
de infração improcedente.

O contribuinte é intimado da sentença de primeira instancia não se 
manifestando ao processo.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
confirmação da sentença de primeira instância e julgar improcedente o auto de 
infração.

Intimado do parecer da Representação Fazendária, o contribuinte 
manifesta-se estar ciente da sentença de primeira instância.

Visto analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que 
razão assiste ao contribuinte, uma vez que o mesmo dispõe de escrita contábil 
regular e a mesma não foi desclassificada e o levantamento conclusão fiscal é 
impróprio para apurar omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária e ainda se não bastasse, o valor lançado como estoque 
inicial foi o valor total do inventário, onde estão somadas as mercadorias 
tributadas e sujeeitas ao regime de substituição tributária.

Face ao exposto vejo ter agido corretamente a julgadora de primeira 
instância ao julgar improcedente o auto de infração.

Portanto em reexame necessário, voto confirmando a decisão de primeira 
instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº 2004/001664 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$5.365,58 (cinco 
mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


