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ACÓRDÃO Nº: 134/2009
PROCESSO Nº: 2006/7170/500044
REEXAME NECESSÁRIO: 2463
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: LAURINDO AMARO NETO

EMENTA: Levantamento Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal. Omissão de 
Saídas. Erro no Levantamento Fiscal – Deve ser considerado parcialmente devido 
o lançamento fiscal que constatou omissão de saídas de mercadorias tributadas e 
não registradas no livro próprio, após correção e aplicação da redução de 
29,41%, de direito do contribuinte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, e julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/002676 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$.621,34 (seiscentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), parte do 
campo 4.11, mais acréscimos legais, e absolver  o sujeito passivo em relação aos 
valores de R$.2.248,36 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis 
centavos), parte do campo 4.11 e R$ 3.609,90 (três mil, seiscentos e nove reais e 
noventa centavos), referente ao campo 5.11. O COCRE conheceu e negou 
provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino 
Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
05 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 2.869,70 (dois mil, 
oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), referente a venda de 
mercadorias tributadas e não registradas nos livros fiscais próprios, relativas ao 
período de 01.01.2002 a 31.12.2002, constatado por meio do levantamento Conta 
Mercadorias – Conclusão Fiscal.

5.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 3.609,90 (três mil, 
seiscentos e nove reais e noventa centavos), referente a venda de mercadorias 
tributadas e não registradas nos livros fiscais próprios, relativas ao período de 
01.01.2003 a 31.12.2003, constatado por meio do levantamento Conta 
Mercadorias – Conclusão Fiscal.
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Intimada por via direta o contribuinte apresentou impugnação aduzindo: 
que houve uma transferência de estoque em novembro de 2002, que não havia 
final em 2002, reiniciando suas atividades em fevereiro de 2003, e que a 
autoridade fiscal deixou de considerar os valores lançados como redução de base 
de cálculo de 29,41%, fazendo juntada dos documentos e cópias dos livros de 
apuração do ICMS, saídas e notas fiscais, requerendo o arquivamento do feito.

A julgadora de primeira instância, em despacho, devolveu os autos ao 
autor do procedimento ou seu substituto, para rever as infrações e as penalidades 
nos campos 4.13; 5.13, 4.15 e 5.15, através de termo de aditamento, utilizando a 
legislação vigente à época.

Lavrado o Termo de aditamento, foram retificadas as infrações tipificadas 
nos campos 4.13 e 5.13.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte manifestou-se com as 
mesmas alegações da impugnação.

Em sentença de primeira instância foi relatado que, no exercício de 2002, 
não foram consideradas as transferências de mercadorias tributadas expedidas 
através das notas fiscais de fls. 112/137 e totalizam R$. 15.613,15. Que 
refazendo os cálculos dos levantamentos, as omissões detectadas foram de R$. 
6.117,78, e que com isso, a base de cálculo informada no campo 4.8 do auto, 
reduzida de 29,41%, deve ser reformada para R$. 3.654,99, e o valor originário, 
no campo 4.11, deve ser reduzido para R$. 621,34, e que no levantamento de 
2003, de fato foi informado o valor da base de cálculo reduzida nas saídas 
tributadas e não o valor contábil, e que com o valor correto de R$. 109.565,42; 
deixou de existir a omissão de saídas detectada pela autuante.

Conheceu da impugnação apresentada, deu-lhe provimento parcial, e 
julgou PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 2006/002676, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$. 
621,34 (seiscentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), parte do campo 
4.11 , e absolvendo nos valores de R$. 2.248,36 (dois mil, duzentos e quarenta e 
oito reais e trinta e seis centavos), parte do campo 4.11 e no valor de R$. R$. 
3.609,90 (três mil seiscentos e nove reais e noventa centavos), campo 5.11.

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da sentença de primeira 
instância.

Intimada por via direta da sentença de primeira instância e parecer da 
REFAZ, o contribuinte manifestou-se que com relação ao exercício de 2002, pode 
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ser constatado através dos documentos de fls. 11/137, que não houve a omissão 
de saídas alegada.

Em nova manifestação da REFAZ, que não procede às razões de 
inconformidade da recorrente, visto que após a correção do erro apontado 
(transferências expedidas) no levantamento de 2002, ainda persistia crédito 
tributário reclamado recomendando pela confirmação da sentença recorrida.

Do exposto, considerando que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente ao prolatar a sentença, voto, no mérito, em reexame necessário, 
para confirmando a decisão de primeira instância, julgar PROCEDENTE EM 
PARTE o auto de infração nº 2006/002676, e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$. 621,34 (seiscentos e vinte e um 
reais e trinta e quatro centavos), parte do campo 4.11, mais acréscimos legais, e 
absolver nos valores de R$. 2.248,36 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
trinta e seis centavos), parte do campo 4.11 e no valor de R$. R$. 3.609,90 (três 
mil, seiscentos e  nove reais e noventa centavos), referente ao campo 5.11.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


