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ACÓRDÃO Nº: 033/2008
PROCESSO Nº: 2004/6820/500106 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.032
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA:NIVANI MARIANO FREIRE 

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 maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2004/001665 em relação aos valores de 
R$ 1.486,52 (um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e dois 
centavos) e R$ 10.121,25 (dez mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Voto divergente do 
Conselheiro João Gabriel Spicker. 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 21 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 11.607,77 (Onze mil, 
seiscentos e sete reais e setenta e sete centavos), referente à omissão de saídas 
de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, nos exercícios de 
2002 e 2003.

Foram anexados aos autos o levantamento conclusão fiscal do exercício de 
2002 e o Anexo Único da Resolução 061/96 (fls. 04/05).

A autuada compareceu ao processo com as seguintes alegações: em 
preliminar alega que falta demonstrativo mais contundente para formalização do 
presente auto de infração; que foi apresentado um simples levantamento da conta 
mercadorias, sem cópias dos documentos que comprovem tal levantamento, 
sendo que estas estão citadas no contexto; que é condição obrigatória para 
sustentação do lançamento tributário que o mesmo seja lavrado com segurança e 
clareza no histórico e no corpo do auto de infração, de modo que possa ser 
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facilmente identificado a base de cálculo do imposto reclamado e traga junto ao 
seu bojo documentos que demonstrem a fidelidade dos lançamentos; que o 
auditor omitiu a demonstração destes e no mérito alega    que o histórico do auto 
de infração sem a devida comprovação através de documentos depõe contra sua 
procedência; que não foram feitos levantamentos .
    

O processo foi devolvido ao autuante que refez os levantamentos (fls. 18 e 
22) e lavrou termo de aditamento às fls. 17 informando que, após rever o 
arbitramento do lucro bruto, não foram constatadas omissões de saídas.

O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 
30), apresentando impugnação através de advogado legalmente habilitado (fls. 
33), requerendo o arquivamento do processo, tendo em vista a constatação do 
fisco estadual de que não houve infração.
     

O autuante refez os levantamentos conclusão fiscal que serviram de base à 
autuação e não detectou nenhuma das infrações descritas nos campos 4 e 5 do 
auto de infração.

A julgadora  de primeira instância  julgou improcedente o auto de infração nº 
2006/001665 declarou extinto,  referente às multas formais no valor de R$ 1.486,52 
(um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos), campo 
4.11 e no valor de R$ 10.121,25 (dez mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco 
centavos), conforme manifestação do autuante às fls. 17.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância que julgou improcedente o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, e do parecer da REFAZ 
a empresa não se manifestou. 

Ao analisar os autos, verifica-se que o motivo da autuação decorreu da 
omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e 
o autor do procedimento refez os levantamentos conclusão fiscal que serviram de 
base para autuação e não detectou nenhuma das infrações descritas nos campos 
4 e 5.

Diante do exposto, considerando que os levantamentos conclusão fiscal de 
fls. 18/23, demonstram de maneira clara que não ocorreu o ilícito cometido pela 
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autuada, ficou comprovado que o lucro bruto é maior que o lucro arbitrado e 
ocorreu sem dúvida um erro na elaboração do levantamento de fls.04. que deu 
suporte a constituição do crédito tributário, face a isso, voto pela total 
improcedência do auto de infração nº 2004/001665. 

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


