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ACÓRDÃO Nº:342/2009
PROCESSO Nº: 2008/6880/500234
REEXAME NECESSÁRIO: 2.675
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS TRADIÇÃO LTDA.

EMENTA: Saída de Mercadorias Tributadas Sem Registro em Livros Fiscais. 
Empresa sem Operação de Compra e Venda no Período Fiscalizado – Inexiste 
omissão de recolhimento de imposto quando comprovadamente a empresa não 
efetuou nenhuma operação no período fiscalizado.

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. 2008/001451 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 9.099,86 (nove mil, noventa e nove reais e 
oitenta e seis centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 16. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 09 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
14.034,74 (quatorze mil e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente 
às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2005, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada em 28/09/2008.

Em despacho de folhas 14, a julgadora de primeira instância devolve os autos 
à origem para saneamento.

Às folhas 16, o autor do procedimento lavra termo de aditamento, onde diz: 
que conforme o levantamento conclusão fiscal, do exercício de 2004, o estoque final 
é de R$ 50.553,50, sendo assim o estoque inicial do exercício de 2005; que também 
no exercício de 2005 não teve movimento; que o valor correto de base de cálculo é 
de R$ 53.528,57 e o valor correto do valor originário é de R$ 9.099,86.

Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte apresentou 
impugnação alegando que o auto de infração foi lavrado tendo como origem o 
levantamento conclusão fiscal elaborado erroneamente, pois o estoque inicial é o 
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mesmo que o final, não houve vendas e nem entradas de mercadorias, portanto, 
como é que se pode tributar como omissão de saídas de mercadorias, mercadorias 
estas que a própria auditora afirmou no campo 12 do levantamento, que se 
encontrava em estoque no final do exercício fiscalizado, e diz também que no ano 
de 2005 a empresa encontrava-se sem movimento.

Alega que não foram juntados aos autos os documentos comprobatórios dos 
fatos. Ao final, pede a improcedência 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, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso onde 
concorda com a decisão de primeira instância.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que no exercício 
de 2005 a empresa autuada não teve operações de entradas e saídas, portanto, não 
existe a possibilidade da haver omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração nº. 2008/001451 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 9.099,86 (nove 
mil, noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme Termo de Aditamento 
de fls. 16.
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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


