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ACÓRDÃO Nº:437/2009
PROCESSO Nº: 2007/6120/500012          
REEXAME NECESSÁRIO: 2499
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: SILVANO ABREU DE AGUIAR

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária em Levantamento da Conta Mercadorias. 
Divergência dos Estoques Iniciais e Finais do Levantamento e o Contido nos Livros 
Fiscais. Nulidade – Há que ser julgado nulo o procedimento quando constatadas 
divergências entre os valores dos estoques iniciais e finais do levantamento e os 
constantes nos livros fiscais.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se 
outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de junho 
de 2009, 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$9.784,12 (nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao período 
de 01.01.2002 à 31.12.2005, contido nos contextos 4 à 7 dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 23/02/2007.

Despacho nº 055/2007, da Julgadora de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência para que o autor do procedimento, ou substituto, junte cópia 
do livro de inventário e para que seja refeito o trabalho fiscal. Novo levantamento foi 
elaborado, onde foi alterado o valor originário do tributo bem como sua base de 
cálculo, passando o contexto 4 para R$ 6.545,01; contexto 5 para R$6.627,48; 
contexto 6 para R$2.353,61 e contexto 7 para R$567,66, alterando o valor conforme 
parecer do autor do procedimento.

Sentença foi lavrada, diz que a impugnação é referente apenas ao 
levantamento do exercício de 2005 e que os exercícios de 2002 à 2004 são revés. A 
alegação que o lucro arbitrado de 60% está fora da realidade deve ser acatada 
apenas para o exercício de 2002, visto que a Resolução nº 061/96 estava vigente no 
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ano de 2002, já nos outros exercícios já estava em vigor a Portaria SEFAZ nº 
1.799/2002, que atribuía essa margem de lucro bruto. E não podemos, neste 
Contencioso, discutir tal matéria. E analisando os autos, a empresa comprovou a 
inexistência de estoques de mercadorias em 2002 à 2005. Diante do exposto, julga 
nulo o auto de infração, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a 
peça básica.

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração.

O contribuinte, em razões ao reexame necessário, entende correta a 
sentença de primeira instância e requer a sua manutenção.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, ratifica os termos do 
seu parecer pela manutenção da sentença, para que seja julgado nulo o auto de 
infração.

O trabalho fiscal foi elaborado com falhas, pois, os estoques iniciais e finais 
contidos nos levantamentos, divergem dos valores contidos nos livros fiscais, pois 
foram extraídos do Documento de Informação Fiscal – DIF. Instado, pela diligência 
proposta pela Julgadora de Primeira Instância, não fez as correções necessárias. 

Face a isso, a Julgadora Singular nulificou todo o auto de infração, no que foi 
acompanhado pela Representação Fazendária, através do seu parecer. Entendo 
que o trabalho ficou comprometido e devo julgá-lo pela nulidade do feito.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o lançamento.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


