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ACÓRDÃO Nº:643/2008
PROCESSO Nº: 2008/7040/500033          
REEXAME NECESSÁRIO: 2360
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LUCIMAR FRANCINO DA SILVA ME
INSC ESTADUAL: 29.045.662-2

EMENTA: Levantamento da Conta Mercadorias. Falhas Procedimentais. Inversão 
de Valores – É improcedente o procedimento elaborado com falhas, onde ficou 
constatado que os valores do estoque inicial e final foram invertidos.

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 nº 2008/000228 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$3.156,71 (três mil, cento e 
cinqüenta e seis reais e setenta e um centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo 
de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 09 de 
setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a recolher ICMS na importância de 
R$3.156,71 (três mil, cento e cinqüenta e seis reais e setenta e um centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2006. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o auditor se equivocou 
sobre os valores dos estoques e inverteu os mesmos, sendo que no campo 01, na 
coluna estoque inicial, foi registrado o valor de R$129.712,00 que é o estoque 
final (inventário de 2006), no campo 12, estoque final, foi registrado o valor de 
R$120.114,75, que é o estoque inicial, conforme livros de inventários 2005 e 
2006. Corrigidos esses valores, o índice de IVA fica acima do exigido pelo f isco, 
que é de 20%. Requer a improcedência do feito. 

Sentença foi exarada, onde diz que o auto de infração foi lavrado com base 
em levantamento conclusão fiscal, cujos valores do estoque inicial e final foram 
invertidos. A razão do equívoco se deve ao Documento de Informações Fiscais –
DIF, anexado fls. 05/06, que traz os valores invertidos. Contudo, o agente do fisco 
teve acesso ao livro de registro de inventário, cujas cópias foram juntadas ao 
processo, onde estão registrados os valores corretos. Retificando os valores do 
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estoque no levantamento conclusão fiscal, o índice do valor apurado passa a ser 
de 27,34%, superior ao arbitrado pelo fisco, inexistindo omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. Julga improcedente o auto de infração. 

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, pela improcedência do auto de 
infração.

O contribuinte, em razões ao reexame necessário, se manifesta favorável a 
sentença de primeira instância. 

Efetivamente, o agente do fisco laborou em falha ao inverter os valores do 
estoque inicial e final. O equívoco ocorreu porque o DIF trouxe os valores 
invertidos, desses estoques. O agente do fisco teve acesso ao livro de registro de 
inventário, cujas cópias foram juntadas ao processo, onde estão registrados os 
valores corretos. Alterando os valores dos estoques, no levantamento conclusão 
fiscal, o índice do valor apurado passa a ser de 27,34%, superior ao arbitrado pelo 
fisco, inexistindo omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário não deve prevalecer neste contencioso.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2008/000228 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$3.156,71 (três 
mil, cento e cinqüenta e seis reais e setenta e um centavos).

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


