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ACÓRDÃO Nº.: 062/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6430/500044 
REEXAME NECESSÁRIO: 1958
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO:VEIGA E CASTRO LTDA.

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas. Equívoco do autor do 
procedimento ao lançar o valor do estoque inicial. Presunção afastada pelo 
contribuinte. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/000337 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 6.806,96 (seis mil, oitocentos e 
seis reais e noventa e seis 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 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de 
fevereiro 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$ 
6.806,96 (Seis mil oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos) referente à 
saída de mercadorias tributadas não registradas em livro próprio conforme 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, relativo ao exercício de 
2002.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, não argüiu 
preliminar, no mérito argumenta que o autuante equivocou-se ao lançar o saldo 
de estoque anterior sendo que o mesmo informou o valor de R$ 64.101,85 
quando na verdade o correto era de R$ 522,30, portanto vem requerer o 
cancelamento do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente.
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Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em análise ao processo fica evidente que houve um equivoco do autor do 
procedimento ao lançar o valor R$ 64.101,85 em estoque inicial quando na 
verdade o correto é de R$ 522,30, conforme cópia do livro de registro de 
inventário do exercício de 2001 e DIF Documento de Informação Fiscal. Portanto 
refazendo os cálculos constata-se que o índice de valor adicionado é bem 
superior ao estabelecido pela legislação tributária.

Vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira instância ao julgar 
improcedente o auto de infração nº. 2007.000337. 

Pelo exposto voto pela confirmação da sentença de primeira instância para 
julgar improcedente o auto de infração e absolver o sujeito passivo da imputação 
do valor de R$ 6.806,96 (Seis mil oitocentos e seis reais e noventa e seis 
centavos), lançados na inicial.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


