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ACÓRDÃO Nº: 225/2009
PROCESSO Nº: 2008/7160/500142          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7471
RECORRENTE: LUCILENE DE C B PEREIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária com Base em Levantamento da Conta do 
Movimento Financeiro. Levantamento Elaborado Dentro das Técnicas Usuais de 
Auditoria Fiscal - É válido o lançamento que exige imposto sobre omissão de saídas 
apuradas por levantamento financeiro, tecnicamente bem elaborado, porém, deve 
ser feita a concessão da redução da base de cálculo em 29,41%, referente ao 
exercício de 2005.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2008/001518 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$7.356,83 (sete mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e três 
centavos), e R$22.162,33 (vinte e dois mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e 
três centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente o valor R$3.065,09 (três mil, sessenta e cinco reais e nove 
centavos), referente o campo 4.11. 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 13 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$32.584,25 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos), referente a omissões de saída de mercadorias tributadas, conforme 
apurado no levantamento financeiro, no período de 01.01.2005 á 31.12.2006,  
contido nos contextos 4 e 5 dos autos.  

A empresa autuada apresenta impugnação, tempestivamente, em 
19/08/2008, fls. 25 dos autos.

Sentença lavrada diz que o sujeito passivo foi intimado, via postal, e 
apresentou impugnação alegando que elaborou levantamento comparativo com o 
levantamento que fundamenta o auto de infração, concluindo com resultado 
divergente referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas. Que o auto de 
infração está fundamentado com o levantamento financeiro, que da análise da 
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autuada, esta o efetuou somente com as mercadorias tributadas e precisaria incluir 
todas as receitas e despesas do período, daí a divergência ocorrida ou encontrada. 
Que correto ficou o trabalho fiscal, conclui para condenar o contribuinte ao 
pagamento do crédito tributário reclamado. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde apresenta dados divergentes 
do levantamento elaborado pela autora do procedimento, chegando a valores bem 
inferiores aos da peça básica. Requer ao final os valores corretos para o pagamento 
do imposto.

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que ficou correto o 
procedimento, entretanto, quanto ao ano de 2005, faltou reconhecer o benefício da 
redução de base de cálculo de 29,41%. Recomenda-se reforma da sentença de 
primeira instância.

As alegações da autuada apresentam divergências com o levantamento 
embasador do procedimento, mas, o procedimento foi elaborado dentro das normas 
de auditoria fiscal, estabelecido pela Administração Fazendária.

Daí pode-se falar que o levantamento foi corretamente elaborado, 
constatando que no confronto das receitas e despesas, ocorreu um déficit (despesas 
superior às receitas), ocorrendo assim a presunção legal de omissão de vendas de 
mercadorias tributadas.

Entretanto, a autora do procedimento não fez a redução de base de cálculo 
em 29,41%, relativamente ao exercício de 2005, contexto 4, que é um benefício 
fiscal garantido legalmente. Correto ficou o procedimento, mas, que deve permitir a 
usufruição do benefício fiscal que lhe é de direito.   

De todo exposto, voto, no mérito, para conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração de nº 2008/001518 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$7.356,83 (sete mil, 
trezentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e três centavos), e R$22.162,33 (vinte e 
dois mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), referente os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o valor 
R$3.065,09 (três mil, sessenta e cinco reais e nove centavos), referente o campo 
4.11.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


