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ACÓRDÃO Nº:141/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503169          
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2550
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FORTALEZA COM. DE PRODS. AGROP. LTDA. ME

EMENTA: Conclusão Fiscal. Falhas na Elaboração do Levantamento. Inexistência 
do Débito Reclamado – Não há que prevalecer a exigência fiscal embasada em 
levantamento da conta mercadorias quando o procedimento realizado apresentar 
falhas e comprovar, após revisão, não existirem débitos a favor da Fazenda 
Pública Estadual.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003849 e absolver o 
sujeito passivo dos valores de R$1.447,68 (um mil, quatrocentos e quarenta e 
sete reais e sessenta e oito centavos), e R$6.405,29 (seis mil, quatrocentos e 
cinco reais e vinte e nove centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$7.852,97 (sete mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e noventa e sete 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, referente 
ao período de 01.01.2003 à 31.12.2004, conforme contido nos contextos 4 e 5 
dos autos.

O contribuinte apresenta impugnação tempestivamente, fls. 75 dos autos.

Via do despacho nº 383/2007, a Julgadora de Primeira Instância converte o 
processo em diligência, para que os autos retornem a Delegacia Fiscal de origem, 
encaminhando para o autor do procedimento ou substituto, para que reveja o 
levantamento e tome as providências cabíveis. Via de despacho, a autora do 
procedimento informa que refez os levantamentos e não foi constatada nenhuma 
omissão de saídas.
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Sentença foi lavrada, diz que a demanda refere-se à omissões de 
mercadorias tributadas constatadas através do levantamento conclusão fiscal. 
Que após as alegações da impugnante, a autora do procedimento, refez os 
levantamentos e constatou a inexistência de omissão de saídas. Face a isso, 
julga improcedente o auto de infração.  

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
de primeira instância, pela improcedência do auto de infração.

O processo foi convertido em diligência para que a autora do procedimento 
revise o trabalho fiscal elaborado e manifestasse sobre a impugnação 
apresentada pelo contribuinte, inclusive sobre os levantamentos apresentados. A 
autora do procedimento em manifestação, diz que refez o trabalho, onde não 
constatou nenhum imposto a ser recolhido ao Erário Estadual.

Entendo que após a manifestação da própria autora do procedimento pelo 
arquivamento do feito e do parecer da Representação Fazendária, também 
favorável a sua extinção, não há alternativa que a improcedência do lançamento. 
Faço dessas manifestações minha razão de decidir pela manutenção da sentença 
de primeira instância, pela improcedência do auto de infração.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2007/003849 e 
absolver o sujeito passivo dos valores de R$1.447,68 (um mil, quatrocentos e 
quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), e R$6.405,29 (seis mil, 
quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


