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ACÓRDÃO Nº:484/2008
PROCESSO Nº : 2007/6140/500733          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7162
RECORRENTE: TRICOBEL COMÉRCIO DE TRICÔS AVIAM. E CONF. LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, embasada em levantamento da conta 
mercadorias. Ilicitude não afastada pelo contribuinte. Margem de lucro bruto 
abaixo do índice exigido legalmente. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência em razão ao contexto 4, argüida 
pela Recorrente, e por unanimidade, não votar destacadamente as preliminares 
por se confundirem com o mérito. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/004700 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 2.648,64 (dois mil, 
seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), R$ 232,48 
(duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) e R$ 532,91 
(quinhentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), referentes os campos 
4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 24 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS, nos seguintes contextos:
Contexto 4: a importância de R$2.648,64 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito 
reais e sessenta e quatro centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro registro de saídas de mercadorias, conforme constatado 
através do Levantamento Conclusão Fiscal, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2002.  
Contexto 5: a importância de R$232,48 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta 
e oito  centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro registro de saídas de mercadorias, conforme constatado através do 
Levantamento Conclusão Fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003.  
Contexto 6: a importância de R$532,91 (quinhentos e trinta e dois reais e 
noventa e um  centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro registro de saídas de mercadorias, conforme constatado 
através do Levantamento Conclusão Fiscal, relativo ao período de 01.01 à 
28.02.2005.  
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O contribuinte apresenta impugnação, onde requer preliminar de nulidade 
do lançamento, por decadência do período auditado, referente a 01/02 à 
27/09/2002, pois o lançamento foi efetuado em 28/09/2007, conforme 
entendimento do STJ, recurso 678.454, de 21/08/2007. Também requer nulidade 
do lançamento por erro na determinação da matéria tributável, pois de acordo 
com o levantamento da conta mercadorias e pelos valores lançados no item 4.1, 
não há como se inferir como o agente do fisco chegou aquele valor da base de 
cálculo. Que tais divergências não legitimam o lançamento, dificulta a defesa do 
contribuinte e, nessa linha, fere o Princípio da ampla defesa. Também, pela falta 
de fundamentação contábil da autuação, chegando a uma nulidade material, por 
cerceamento ao direito de defesa, pois o agente do fisco, numa suposta não 
escrituração de saídas de mercadorias tributadas com base, em valores globais, 
sem demonstrar o critério adotado para o arbitramento. Sobre o mérito, diz que é 
importante mostrar que a sócia proprietária Sra. Edevin de Bonfim Pereira Lopes, 
incrementou na atividade de sua empresa capital proveniente de saques que 
realizou no período, frente ao FGTS, que fez jus em seus 36 anos de profissão, 
como bancária do Banco da Amazônia, na importância de R$37.289,93. Também 
assumiu um empréstimo de R$10.000,00, tendo em vista as dificuldades que a 
empresa passava. Diante disso, requer a confirmação das preliminares 
levantadas, caso isso não ocorra, no mérito, requer a anulação do auto de 
infração.    

Sentença lavrada diz que a demanda é referente a constatação de que a 
autuada deixou de recolher o ICMS sobre as saídas de mercadorias tributadas e 
não registradas. Sobre as nulidades, diz que não há como acatar a preliminar de 
decadência, pois a decadência não aplica, pois não completou os 5 anos, 
conforme art. 173, do CTN, no que rejeita. Também, rejeitas as preliminares de 
nulidade por erro na determinação da matéria tributável e de cerceamento ao 
direito de defesa, visto que o auditor realizou por meio do levantamento da conta 
mercadorias – conclusão fiscal a análise comparativa do valor adicionado pelo 
contribuinte ao custo das mercadorias vendidas, com o valor adicionado previsto 
na legislação tributária, para o ramo de atividades econômica exercida pelo 
sujeito passivo. O próprio levantamento é auto explicável, e as informações ali 
contidas foram retiradas dos livros fiscais da autuada. O arbitramento é permitido 
por norma legal. Além do que foram cumpridas todos os requisitos necessários 
para o lançamento do crédito tributário .Em relação ao argumento de que a sócia 
proprietária agregou recursos ao seu empreendimento comercial, há que ressaltar 
que no levantamento realizado os elementos que compõem a análise são os 
valores que estão diretamente relacionados à compra e a venda de mercadorias. 
Diante disso, conclui julgando procedente o auto de infração.   
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O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os argumentos da 
impugnação, inclusive as preliminares de nulidades do lançamentos ali expostos.

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença 
singular, para que seja julgado procedente.

Os argumentos do contribuinte, não merecem prosperar neste 
Contencioso, pois não conseguiu ilidir o procedimento. O fato da sócia ter 
agregado recursos ao seu empreendimento comercial, em nada altera o 
procedimento fiscal realizado, pois, trata-se de levantamento da conta 
mercadorias, popularmente conhecido por levantamento conclusão fiscal. Trata-
se de verificação da margem de lucro bruto, obtida pelo empreendimento, num 
período comercial. 

O procedimento foi corretamente elaborado, em nada foi contraditado, de 
forma que pudesse gerar uma nulidade. Entendo, correto e que neste caso deve 
prevalecer para que surta os legais efeitos.

De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de decadência em razão ao 
contexto 4, argüida pela Recorrente, e não votar destacadamente as preliminares 
por se confundirem com o mérito. No mérito, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração nº 2007/004700 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$ 2.648,64 (dois mil, seiscentos e quarenta e 
oito reais e sessenta e quatro centavos), R$ 232,48 (duzentos e trinta e dois reais 
e quarenta e oito centavos) e R$ 532,91 (quinhentos e trinta e dois reais e 
noventa e um centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


