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ACÓRDÃO Nº                    : 77/2010
PROCESSO Nº : 2007/6140/500056
REEXAME NECESSÁRIO: 1940
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.048.835-4

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saída de Mercadorias Tributadas. Não 
Registro em Livro Próprio. Valor do Estoque Final Utilizado Incorreto- Não  prevalece 
a exigência tributária elaborada com erro no levantamento que a embasa.

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 nº 2007/000231 e absolver o 
sujeito passivo no valor de R$ 9.176,97 (nove mil, cento e setenta e seis reais e 
noventa e sete centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho 
de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene 
Souza Guimarães Passos e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 31 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença os valores de R$ 702,04, parte do 
campo 4.11, R$ 859,63, referente ao campo 5.11 e R$ 143,52, referente ao campo 
6.11.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em três contextos. Nos campo 4.11, 5.11 e 6.11, 
por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 10.882,16 (dez mil, oitocentos e 
oitenta e dois reais e dezesseis centavos), referente à saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 2002 a 2004, 
conforme constatado por meio do Levantamento Conclusão Fiscal. 

O contribuinte foi intimado, apresentando impugnação e aduzindo que no 
levantamento realizado no ano de 2004, o valor do estoque no levantamento fiscal 
está errado, pois o valor correto é de R$ 71.744,00, o qual se encontra declarado no 
DIF  e no livro de Registro de Inventário nº 001, tal equívoco ocasionou a diferença 
encontrada, pois o auditor utilizou o valor de R$ 20.762,27.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento parcial, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários no valor de R$ 702,04 (setecentos e dois reais e quatro centavos), 

referente a parte do campo 4.11 e no valor de R$ 859,63 (oitocentos e cinqüenta e 
nove reais e sessenta e três centavos), referente ao campo 5.11 e no valor de R$ 
143,52 (cento e quarenta e três reais e cinqüenta e dois centavos), referente ao 
campo 6.11; todos os valores acrescidos das cominações legais.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Às fls.40 dos autos, em despacho, a chefe do CAT considerando que o valor 
do crédito tributário, julgado inexigível, referente ao contexto 4.1 desse processo, R$ 
9.176,97, supera o valor de alçada; fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição 
nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

          Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que no 
levantamento realizado no ano de 2004, o valor do estoque final utilizado pela 
auditora está incorreto, conforme DIF fls.28 dos autos, pois o valor correto seria R$ 
71.744,00 e ela se utilizou de um valor bem menor R$ 20.762,27, o que ocasionou a 
diferença encontrada e autuada.

          Com a devida correção dos valores, o crédito tributário constituído no campo 
4.11 é reduzido para R$ 702,04, sendo o valor de R$ 9.176,97, improcedente.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2007/000231 e absolvo o sujeito passivo do valor total de R$ 9.176,97 (nove mil, 
cento e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), referente a parte do campo 
4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


