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ACÓRDÃO Nº : 282/2010
PROCESSO Nº : 2008/7130/500390
REEXAME NECESSÁRIO : 2.883
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SOCIC – SOC. COM. IRMÃOS CLAUDINO S.A.
INSC. ESTADUAL : 29.342.640-6

EMENTA: Conclusão Fiscal. Levantamento Efetuado Sem Considerar Estoque Final 
de Mercadorias Destinadas à Revenda – Improcede a exigência tributária quando o 
levantamento utilizado apresenta erro em sua elaboração.

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 2008/001850 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 48.662,50 (quarenta e oito mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 13 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
48.662,50 (quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2005, constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação assinada
por pessoa sem capacidade processual.

Às folhas 55/56, o julgador de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento quanto à capacidade processual.

Devidamente intimado o contribuinte apresentou impugnação válida.

Em despacho de folhas 76, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para que o autor do procedimento analise as alegações de folhas 36/39 e 
refaça os levantamentos do exercício de 2005.
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Às folhas 78, em parecer, o autor do procedimento após analise e verificação 
dos documentos apresentados constatou que houve divergência nos valores do 
estoque final de 2005, e refazendo o levantamento conclusão fiscal manifestou-se 
favorável ao arquivamento do auto de infração.

Devidamente intimado do parecer do autor do procedimento o contribuinte 
comparece aos autos requendo o arquivamento do processo.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se acatando a 
decisão e pede a manutenção da mesma pelo COCRE.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença.

Analisado e discutido o presente processo entendo que razão assiste ao 
contribuinte, uma vez que ao elaborar o levantamento conclusão fiscal, o autor do 
procedimento utilizou como valor do estoque final apenas as mercadorias usadas, 
não incluindo as mercadorias novas destinadas à revenda, fato este que gerou 
omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Às folhas 77 dos autos, o autor do procedimento refez o levantamento 
conclusão fiscal e constatou que não houve omissão, manifestando-se às folhas 78 
solicitou o arquivamento do processo.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2008/001850 para
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 48.662,50 
(quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), 
referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


