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ACÓRDÃO Nº: 030/2008
PROCESSO Nº: 2006/6870/500036 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.845
RECORRENTE: MIRIAM TEIXEIRA WEBER ME 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA : ICMS. Levantamento Conclusão Fiscal. Lucro bruto auferido maior que 
o arbitrado pelo fisco descaracteriza a exigência fiscal. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/000770 no valor de R$ 3.114,07 (três mil, cento e quatorze reais e sete 
centavos), referente o contexto 4.1. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e 
Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada na no valor de R$ 3.114,07 (três mil cento e 
quatorze reais e sete centavos),  referente a omissão  saída de mercadorias 
tributadas, relativo ao período de 01.01.2001 a 31.12.2001 constatado através de 
levantamento conclusão fiscal. 

A Autuada foi intimada, por via direta, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância  conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário no valor de R$ 3.114,07 (três mil cento e 
quatorze reais e sete centavos), acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não  argüiu  preliminar  e no mérito 
requer a improcedência do auto de infração, alegando que o fiscal não observou 
ao lançar no seu levantamento os valores, utilizou o valor das vendas referente ao 
base de cálculo e não o valor contábil, se efetuar a operação com os cálculos 
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corretos observa-se que não há omissão de saídas, anexa cópia dos livros 
registros de saída e do livro registro de apuração do ICMS para análise.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência   do auto de infração, considerando que o autor do 
procedimento utilizou os valores de base de cálculo para elaborar seu 
levantamento.

Ao analisar os autos, verifica-se que o motivo da autuação decorreu da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas e o autor do procedimento 
considerou para auferir o quantum referente às mercadorias tributadas, os valores 
da base de cálculo do livro de apuração do ICMS , e não os valores contábeis,  e 
segundo o manual de auditoria autorizado pela Secretaria da Fazenda, o 
levantamento conclusão fiscal deve ser elaborado utilizando o valor contábil e 
separando as mercadorias tributadas, isentas e não tributadas.

Diante do exposto, verifica-se que o levantamento conclusão fiscal de fls.04 
que deu suporte a constituição do crédito tributário, foi elaborado com erro, dessa 
forma, voto pela  improcedência do auto de infração nº 2006/000770. 

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


