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ACÓRDÃO Nº: 144/2008
PROCESSO Nº : 2006/6140/500725          
IMPUGNAÇÃO: 08
RECORRENTE: LARES ESTRUTURAS METÁLICAS E VIDRAÇARIAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em levantamento do movimento financeiro. 
Constatação pelo autor do procedimento de falha na realização do procedimento. 
Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, julgar improcedente 
o auto de infração nº 2006/002279 em relação aos valores de R$981,09 
(novecentos e oitenta e um reais e nove centavos) e R$3.198,80 (três mil, cento e 
noventa e oito reais e oitenta centavos), relativo aos campos 4.1 e 5.1. 
respectivamente. O Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Marcelo Azevedo dos Santos e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de fevereiro de 2008, o 
Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, nos seguintes 
contextos:
1º contexto: Na importância de R$981,09 (novecentos e oitenta e um reais e nove 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, conforme constatou levantamento do movimento financeiro, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2001.  
2º contexto: Na importância de R$3.198,09 (três mil, cento e noventa e oito reais 
e nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, conforme constatou levantamento do movimento financeiro, relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2004.  

O contribuinte apresentou sua defesa, onde diz que os levantamentos não 
correspondem à realidade, pois, os mesmos não foram realizados com 
fidedignidade toda a documentação (livros e documentos fiscais), sem o 
acompanhamento do contribuinte, para esclarecimento de dúvidas, porventura 
existentes. Condições essas, que não concorda, pois tem certeza da existência 
dos erros, pois o prazo de 20 dias não foram suficientes para análise de toda 
documentação. Requer julgamento direto ao COCRE, conforme dispõe o 
parágrafo único do art. 45 da Lei nº 1.288/2001.
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A Representação Fazendária, em parecer, diz que considerando que 
também foi constituído créditos tributários referente a omissão de saídas, através 
dos levantamentos comparativo das saídas, processo nº 2006/6140/500726, 
manifesta pela procedência em parte do auto de infração. 

Em seção realizada em 21/06/2007 do COCRE, o processo foi convertido 
em diligência para que o autor do procedimento faça prova dos saldos iniciais de 
caixa e incorpore ao levantamento. Novo levantamento foi juntado aos autos pelo 
autor do procedimento, onde consta a inexistência de crédito tributário a ser 
reclamado ao contribuinte.

O contribuinte em nova manifestação, requer a nulidade do feito.

A manifestação do agente do fisco, autor do procedimento onde refazendo
os levantamentos, não encontrou mais nenhuma diferença a ser imputada ao 
contribuinte, entendo que o no presente feito, este tem que se tornar 
improcedente.  

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, julgar improcedente 
o auto de infração nº 2006/002279 em relação aos valores de R$981,09 
(novecentos e oitenta e um reais e nove centavos) e R$3.198,80 (três mil, cento e 
noventa e oito reais e oitenta centavos), relativo aos campos 4.1 e 5.1. 
respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


