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ACÓRDÃO Nº : 426/2010
PROCESSO Nº : 2009/6260/500115
REEXAME NECESSÁRIO : 2.920
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : CHARLES A.P.OLIVEIRA
INSC. ESTADUAL : 29.065.397-5

EMENTA: Operações de Saídas de Mercadorias. Não Registro nos Livros Próprios. 
Correção de Valores Relativos a Estoque - A correção no levantamento, do valor do 
estoque das mercadorias tributadas, resultou na redução na omissão apontada no 
lançamento.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o Auto de Infração 2009/001064 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$16.185,79 (dezesseis mil, cento e 
oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 17 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 17.724,96 (dezessete mil,
setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no período de 01.01.2007 a 
11.07.2007.

A autuada foi intimada, por via postal,  não apresentou impugnação, tornando-
se revel.

          O processo foi devolvido a autuante, que lavrou termo de aditamento às fls. 
48, retificando a penalidade do campo 4.15 do auto e intimando o contribuinte a 
apresentar o registro de inventário de 2007 (fls. 51).

A autuada foi intimada do termo de aditamento por via postal, apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações: que o estoque líquido 
de mercadorias da empresa é de R$ 73.038,25, que após furtos na empresa foi 
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efetuado levantamento das mercadorias existentes onde se constatou que as 
mercadorias no estoque líquido era de R$ 29.772,97.

           A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente 
em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 1.539,17, parte do campo 4.1, mais acréscimos legais e absolvendo a 
autuada do crédito tributário no valor de R$ 16.175,79, parte do campo 4.11.

            A REFAZ  manifestou-se pela confirmação  da decisão prolatada em primeira 
instância, e julgar procedente  em parte o auto de infração.

            Notificado da sentença prolatada em primeira instância e do parecer da 
REFAZ, o contribuinte apresenta cópia do DARE fls. 115, quitando o valor  
condenado.

            A chefe do CAT, através do Despacho nº 430/2010, encaminha para 
julgamento somente o valor absolvido de R$16.185,79, do campo 4.1.

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente julgando o auto de procedente em parte e absolvendo o valor de R$
16.185,79, pois, a recorrente anexou o livro de registro de inventário e afirma que 
houve furto no estabelecimento, sendo que após isto foi efetuada avaliação das 
mercadorias restantes. Contudo, o laudo elaborado às fls. 86/98 não separa as 
mercadorias tributadas das sujeitas à substituição tributária e inclui, ainda, o bens do 
ativo fixo. Portanto, deve ser considerado o livro de registro de inventário anexado 
às fls. 70/83.

Ainda assim, o estoque das mercadorias tributadas escrituradas no referido 
livro corresponde a R$ 63.473,68, sendo que as demais são  mercadorias sujeitas à 
substituição tributária.

Deste modo,  a julgadora refez o levantamento elaborado às fls. 33, incluindo 
o valor acima como estoque final, a omissão apurada passou a ser de R$ 9.053,97, 
sendo a base de cálculo informada no campo 4.8 do auto e o valor originário,
lançado no campo 4.11, foi reduzido para R$ 1.539,17.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente o Auto de Infração 
2009/001064 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$16.185,79 (dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e nove 
centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 10
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


