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ACÓRDÃO Nº: 004/2011
PROCESSO Nº: 2009/6860/501236
REEXAME NECESSÁRIO: 2.999
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SONIA DE ALMEIDA MORAIS NOLETO
INSC. ESTADUAL: 29.030.025-8

EMENTA: Levantamento da Conta Mercadorias Elaborado Com Erros. Ausência de 
Estoque Inicial e Final. Não Classificação das Mercadorias por Situação Tributária. 
Utilização Apenas das Notas Fiscais de Entradas – Impossibilidade de se exigir o 
imposto quando o levantamento não dispõe de sustentabilidade legal.

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 2009/001781 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 5.337,23 (cinco mil, trezentos e trinta 
e sete reais e vinte e três centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, João 
Campos de Abreu e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
15 dias do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 5.337,23 
(cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte três centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2007, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo incorrendo em revelia.

Às folhas 195, o julgador de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.

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 não se manifestou.
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Em despacho de folhas 207, a chefe do CAT, considerando que o valor do 
crédito tributário julgado inexigível é superior o valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único do artigo 58 da 
Lei 1.288/2001, encaminhando o mesmo para julgamento pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que o presente 
auto de infração não pode prevalecer, uma vez que o levantamento foi elaborado 
contendo erros.

Entre os equívocos encontrados no levantamento estão a não separação das 
mercadorias por tipo de tributação, ausência de estoque inicial e final, e, também, o 
fato do levantamento ter sido elaborado com as notas fiscais de entradas quando 
deveria ter sido lavrado utilizando-se os livros de entradas, saídas e inventário.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº
2009/001781 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
5.337,23 (cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), referente 
ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
Aos 03 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


