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ACÓRDÃO Nº: 153/2009
PROCESSO Nº: 2008/7180/500015          
REEXAME NECESSÁRIO: 2365
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: HILDA JOVINO DE LIMA CARVALHO 

EMENTA: ICMS. Conclusão Fiscal. Omissão de Registro de Saídas. Falhas na 
Elaboração do Levantamento Fiscal - O levantamento foi elaborado com falhas, 
constatado erro nas saídas de mercadorias tributadas, razão pela qual somente 
foi considerada em parte a exigência reclamada.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/000286 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 1.071,43 (um mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos), R$ 305,00 
(trezentos e cinco reais), R$ 240,68 (duzentos e quarenta reais e sessenta e oito 
centavos) e R$ 2.999,45 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta 
e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 à 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais e improcedentes os valores de R$ 1.386,36 (um mil, trezentos 
e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), R$ 3.168,32 (três mil, cento e 
sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), R$ 1.124,94 (um mil, cento e vinte 
e quatro reais e noventa e quatro centavos), referentes aos campos 5.11 à 7.11, 
respectivamente. O COCRE conheceu e negou provimento ao recurso voluntário. 
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 12 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$ 10.296,18 (dez mil, duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), 
referente a saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, 
conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao 
períodos de 01.01.2003 à 31.12.2007.  

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 24/03/2008.

Sentença foi lavrada, que o sujeito passivo está devidamente identificado e 
foi intimado via postal, com apresentação de impugnação tempestivamente, 
dizendo que quanto ao ano de 2003, não se manifestou, que a matéria sem 
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contestação faz presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Quanto ao 
contexto 5, diz que a razão cabe a autuada, pois, refazendo os cálculos o imposto 
original passa para R$305,00. O contexto 6, alterando as vendas, passa o 
imposto original para R$240,68 e o contexto 7, passa para R$2.999,45. Diante 
disso, julga procedente em parte. 

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte.

A empresa impetra recurso voluntário, diz que houve erro pelo julgador de 
primeira instância ao refazer os levantamentos, pois, a margem de lucro é 50% e 
não 40%, como foi calculado. Que não existe omissão de saída no período 
levantado, requer ao final a improcedência do feito. 

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que no recurso 
voluntário estão os mesmos argumentos apresentados na impugnação, que 
efetivamente não ilidem o procedimento. Face a isso, requer a manutenção da 
sentença de primeira instância para que seja julgado procedente em parte.

O contribuinte, em suas razões, alegou em primeira instância, e a 
Julgadora Singular acatou seus argumentos, abatendo os valores errôneos 
contidos na peça básica, elaborada pelo agente do fisco. 

Os levantamentos embasadores do procedimento fiscal, conclusão fiscal, 
foram elaborados com falhas, entretanto, a Julgadora Singular, em ampla análise, 
corrigiu o trabalho, constatando assim um valor residual a ser pago ao Erário 
Estadual. 

Com essas considerações e com embasamento no parecer emitido pela 
Representação Fazendária, da qual faço minha razão de decidir, entendo correta 
a sentença de primeira instância que julgou procedente em parte o auto de 
infração em tela.  

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração nº 2008/000286 e 
condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 1.071,43 (um mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos), R$ 305,00 
(trezentos e cinco reais), R$ 240,68 (duzentos e quarenta reais e sessenta e oito 
centavos) e R$ 2.999,45 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta 
e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 à 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais e improcedente os valores de R$ 1.386,36 (um mil, trezentos e 
oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), R$ 3.168,32 (três mil, cento e 
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sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), R$ 1.124,94 (um mil, cento e vinte 
e quatro reais e noventa e quatro centavos), referentes aos campos 5.11 à 7.11, 
respectivamente. Conheço e nego provimento ao recurso voluntário.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


