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ACÓRDÃO Nº:337/2009
PROCESSO Nº: 2008/6500/500080
REEXAME NECESSÁRIO: 2.545
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CLAUDINO SA. LOJAS DE DEPARTAMENTOS

EMENTA: Mercadorias Encontradas em Estabelecimento Diverso da Empresa. 
Notas Fiscais de Remessa para Demonstração. Emissão de Notas Fiscais de 
Entradas das Mercadorias Enviadas para Demonstração – Impossibilidade de se 
exigir imposto quando as operações de saídas para demonstração e posterior 
retorno encontram-se acompanhadas de documentos idôneos.

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. 2008000762 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 14.192,21(quatorze mil, cento e 
noventa e dois reais e vinte e um centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de 
junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
14.192,21 (Quatorze mil, cento e noventa e dois reais e vinte um centavos), 
referente a estoque de mercadorias encontradas em estabelecimento da empresa 
na cidade de Axixá do Tocantins, acompanhadas de documento fiscal inidôneo, 
relativo ao período de fevereiro a abril de 2008, conforme faz provas cópias das 
notas fiscais recolhidas no local.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando, em 
síntese, que o fisco estadual lavrou auto de infração fundamentado pura e 
simplesmente em análise perfunctória realizada em notas fiscais de remessas para 
exposição ou feira encontradas em poder do contribuinte na cidade de Axixá do 
Tocantins; sendo que não há uma só das notas fiscais indicadas e anexadas ao 
referido auto de infração que não esteja devidamente registrada nos livros fiscais da 
empresa e que as operações que realiza de remessa de mercadorias para 
exposição ou feira é autorizada pela legislação pertinente ao ICMS do Estado do 
Tocantins, sendo que emite as notas fiscais de retorno.
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Em despacho de folhas 411, a julgadora de primeira instância determina o 
retorno dos autos a agência de atendimento de Augustinópolis, para que seu titular 
intime o sujeito passivo para no prazo de 48 horas fazer a juntada do documento 
que comprove o retorno das mercadorias constantes da nota fiscal n.º 5834.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 434, o chefe do CAT considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo único do artigo 58, 
da Lei 1.288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição.

Em análise aos autos, verificou-se que o contribuinte emitiu notas fiscais de 
saídas de todas as remessas de mercadorias para exposição, e quando do retorno 
das mesmas ao estabelecimento de origem, emitiu nota fiscal de entradas, com 
especificação de cada produto, inclusive informando o número da nota fiscal de 
remessa, portanto, entendo estar correta a operação realizada pelo contribuinte.

Vejo que sabiamente ao detectar tal fato a julgadora de primeira instância 
absolveu o sujeito passivo.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº. 
2008000762 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
14.192,21(quatorze mil, cento e noventa e dois reais e vinte e um centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


