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ACÓRDÃO Nº:573/2008
PROCESSO Nº: 2007/6110/500032
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.187
RECORRENTE: L.A.R. AVELINO & CIA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I - Levantamento do movimento financeiro sem indicar saldo de caixa 
inicial. Presunção baseada em levantamento elaborado com erro. Nulidade do 
lançamento. II – ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
decorrentes de percentual de lucro bruto apurado pelo contribuinte menor que o 
arbitrado pelo Fisco. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e por unanimidade, não votar 
destacadamente a preliminar argüida pela Recorrente por se confundir com o 
mérito. Por unanimidade, acatar a preliminar de nulidade dos contextos 4, 6, 8 e 
11 por imprecisão na determinação do fato gerador, argüida pela REFAZ, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito, em relação a estes contextos. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto o 
auto de infração nº 2007/002693 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$ 2.118,50 (dois mil, cento e dezoito reais e 
cinqüenta centavos), R$ 27,04 (vinte e sete reais e quatro centavos), R$ 34,61 
(trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) e R$ 285,70 (duzentos e oitenta e 
cinco reais e setenta centavos), referentes os contextos 5, 7, 9 e 10, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 
de setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS  no  valor total de R$ 
7.456,29 (Sete mil  quatrocentos e cinqüenta e seis reais e vinte e nove centavos) 
referente a cobrança de ICMS pela omissão de registro de saída de mercadorias  
tributadas, itens 4 a 5, 8 e 11, diferença de recolhimento do ICMS, itens 7 e 9 e 
aproveitamento indevido de créditos, item 10. constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal, Financeiro e Básico do ICMS, relativo aos 
períodos de 2002 a 2006.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.
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A julgadora de primeira instância  conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
a recolher o valor constante da peça inicial, por entender que é eficaz a exigência 
do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para refutar a ação fiscal.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu preliminar de cerceamento 
ao direito de defesa  e no mérito apresenta as seguintes  alegações: que a 
empresa foi alterada em 2001 com o caixa inicial de R$ 15.000,00, não 
considerado no levantamento da auditoria, apresenta planilhas, retificando os 
levantamentos  da autuante relata que a mesma não observou os fatos e 
lançamentos (prova em anexo), caixa inicial, caixa final, indébito tributário, 
devoluções de mercadorias e correções nas somas de entradas e saídas de 
mercadorias tributadas não tributadas e com substituição tributária, efetuou um 
levantamento financeiro para o período de 2003, para dar continuidade aos 
Levantamentos financeiros de 2004, 2005 e 2006. Requer a nulidade do 
lançamento visto ao cerceamento ao direito de defesa e as incorreções dos fatos 
geradores apresentados que não devem prosperar. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar em preliminar nulidade dos itens 4, 6, 8 e 11, procedente os 
itens 7, 9, 10, e que em relação ao item 5, verifique através de diligência a 
informação sobre devoluções de compra no valor de R$ 23.400,75 em 2003, 
considerando que os itens 4,6,8 e 11, estão baseados em levantamento financeiro 
sem a devida justificativa do caixa inicial, que, a recorrente apresenta 
levantamentos similares que tenta ilidir o feito dos itens 4, 5, 6, 8 e 11, e que não 
foi apresentado recurso aos itens 7, 9 e 10 sendo incontroverso.

Em análise aos autos, verifica-se que os levantamentos relativos aos itens 
4, 6, 8 e 11, não demonstraram com precisão  a infração denunciada, pois o 
levantamento financeiro que dá suporte ao auto não foi indicado o caixa inicial, 
sendo que o mesmo é obrigatório e também, não conta dos autos documento que 
comprova a inexistência do mesmo,  não configurando o valor da omissão das 
saídas correto.

Em relação ao item 5, verifica-se que o motivo da autuação decorreu da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas. Não procede as alegações da 
recorrente de que houve uma devolução de compra no valor de R$ 23.400,75 em 
2003, contudo não apresentou provas, como, cópia do livro de apuração do ICMS, 
e foi por nós constatado através da DIF – Documento de Informações Fiscais,  
relativo a esse exercício não consta nenhuma devolução de compra registrada.
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Quanto aos itens 7, 8 e 10 não foi apresentado recurso, sendo 
incontroverso.

Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade dos contextos 4, 6, 8 e 
11, por imprecisão na determinação do fato gerador, argüida pela REFAZ, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito, em relação a estes contextos. No 
mérito conheço do recurso nego provimento para reformar a decisão de primeira 
instância, e julgar procedente em parte o auto de infração 2007/002693 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
2.118,50 (dois mil cento e dezoito reais e cinqüenta centavos), R$ 27,04 (vinte e 
sete reais e quatro centavos), R$ 34,61 (trinta e quatro reais e sessenta e um 
centavos)  e R$ 285,70 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) 
referentes aos contextos 5,7,9 e 10, respectivamente, mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


