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ACÓRDÃO Nº. : 582/2009
PROCESSO Nº. : 2009/6860/500179
REEXAME NECESSÁRIO : 2.699
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : J C Q DE SOUZA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.065.268-5

EMENTA: Saída de Mercadorias Tributadas. Não Registro no Livro Próprio.
Equívoco no Levantamento Efetuado pela Autoridade Fiscal - Impossível de se exigir 
o ICMS quando comprovadamente o lançamento foi efetuado de forma errônea.

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. 2009/000154 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 2.369,14 (dois mil, trezentos e 
sessenta e nove reais e quatorze centavos). 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 Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de 
outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 2.369,14 
(dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), referente às 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2004, conforme foi constatado por meio do levantamento da conta 
mercadorias conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por via postal, não comparecendo aos autos, sendo 
lavrado termo de revelia.

Em despacho de folhas 26, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
a origem para saneamento.

Às folhas 28 é refeito o levantamento conclusão fiscal, e às folhas 31 o autor 
do lançamento informa que refeito o levantamento constatou não haver omissão 
para a constituição do crédito tributário.

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

Notificado e intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não se 
manifestou.

Analisado e discutido o presente processo resta claro que não houve omissão 
de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que a própria autoridade lançadora 
comparece aos autos às folhas 28/31, alegando que após refazer os cálculos ficou 
comprovado não haver omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº. 
2009/000154 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
2.369,14 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


