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ICMS. OMISSÃO DE SA
LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS
INCLUSÃO DOS VALORES CON
Impossível precisar a omissão de saídas de mercadorias tributadas quando o 
levantamento não aprese

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
21.074,66 (vinte um mil, setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 
referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, 
relativo ao exercício de 2006
conta mercadorias – conclusão fiscal.

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva, aduziu em síntese que importantes informações não foram consideradas 
no processo fiscalizatório, tais como valores das mercadorias tributadas e não 
tributadas constantes dos livros de inventário, isto porque não se encontravam sub
totalizadas, sendo assim consid
pela sua totalidade, o que distorceu o resultado final.

 
Diz, também,

demonstração foram consideradas como compras e vendas, somando
indevidamente à base de cálculo.

 
Ao final requer que seja um novo levantamento processado.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
DA CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO FISCAL

INCLUSÃO DOS VALORES CONSTANTES EM ESTOQUE INICIAL E FINAL
Impossível precisar a omissão de saídas de mercadorias tributadas quando o 
levantamento não apresenta os valores imprescindíveis à sua apuração.

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
vinte um mil, setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, 
o de 2006, conforme foi constatado por meio do levantamento da 

conclusão fiscal. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
em síntese que importantes informações não foram consideradas 

no processo fiscalizatório, tais como valores das mercadorias tributadas e não 
tributadas constantes dos livros de inventário, isto porque não se encontravam sub
totalizadas, sendo assim consideradas como saldo de base do levantamento fiscal 
pela sua totalidade, o que distorceu o resultado final. 

, que as mercadorias recebidas e remetidas a t
demonstração foram consideradas como compras e vendas, somando

se de cálculo. 

Ao final requer que seja um novo levantamento processado.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
LUSÃO FISCAL. NÃO 

TANTES EM ESTOQUE INICIAL E FINAL – 
Impossível precisar a omissão de saídas de mercadorias tributadas quando o 

à sua apuração. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
vinte um mil, setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, 
conforme foi constatado por meio do levantamento da 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
em síntese que importantes informações não foram consideradas 

no processo fiscalizatório, tais como valores das mercadorias tributadas e não 
tributadas constantes dos livros de inventário, isto porque não se encontravam sub-

eradas como saldo de base do levantamento fiscal 

que as mercadorias recebidas e remetidas a título de 
demonstração foram consideradas como compras e vendas, somando-se 

Ao final requer que seja um novo levantamento processado. 
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Em despacho de fls. 20, a julgadora de primeira instância retorna os autos 

à origem para saneamento. 
 
Às fls. 26/27, o autor do procedimento lavra termo de aditamento, 

alterando os campos 4.1 contexto, 4.8 base de cálculo para R$ 120.469,74 e o 
campo 4.11 valor originário para R$ 20.479,74. 

 
Devidamente intimado do termo de aditamento, o sujeito passivo diz que 

os livros de inventário contendo a relação das mercadorias sub-totalizadas por 
natureza de tributação foram apresentados na coletoria de jurisdição em 24/05/2010. 

 
Em novo despacho de fls. 34, a julgadora de primeira instância retorna os 

autos à origem para que o sujeito passivo faça a juntada dos livros de registro de 
inventário dos exercícios de 2006/2007. 

 
A julgadora singular conheceu da impugnação, deu-lhe provimento e 

julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz a peça básica. 

 
O Representante Fazendário, em sua manifestação, pugna pela 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, 
referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas, detectado por meio 
do levantamento da conta mercadorias – conclusão fiscal. 

 
Ao analisar o levantamento apresentado pela autoridade autuante, 

percebemos que o mesmo incorreu em equivoco ao não considerar o estoque inicial 
e final, o qual foi apresentado pelo contribuinte por meio do Documento de 
Informação Fiscal – DIF, do ano base de 2006 onde consta estoque inicial no valor 
de R$ 1.186.399,86 e estoque final apresentado pelo livro de registro de inventário 
no valor de R$ 1.346.872,86. 

 
Quando da elaboração do levantamento da conta mercadorias – 

conclusão fiscal os valores do estoque inicial e final são fundamentais para que se 
apure o custo das mercadorias vendidas, sem estes valores não há como alegar que 
houve omissão de saídas de mercadorias tributadas. 

 
Por outro lado, se o levantamento estivesse preenchido com os valores 

constantes em estoque não haveria omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
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Por sua vez, a autoridade fiscal deveria justificar de forma fundamentada 
o fato de não ter considerado os valores dos estoques, porém não o fez, assim 
sendo, a presente autuação não pode prosperar. 

 
Pelo exposto, entendo que deve ser confirmada a decisão da julgadora de 

primeira instância que julgou improcedente o auto de infração em questão. 
 
É como voto. 
 
 

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 2010/000472 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 20.479,74 (vinte mil, quatrocentos 
e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), indicado pelo Termo de 
Aditamento de fls. 26/27. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de março de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 2 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


