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ACÓRDÃO Nº:227/2009
PROCESSO Nº: 2007/7110/500022
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7579
RECORRENTE: ROBSON TAVARES DE ALMEIDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Mercadorias –
Conclusão Fiscal. Levantamento Elaborado Dentro das Técnicas de Auditoria Fiscal 
- Há que ser mantido o lançamento do crédito tributário elaborado dentro das normas 
de auditoria e julgar procedente o auto de infração.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/003189 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
4.596,21 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), mais 
acréscimos legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 18/19. 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, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 21 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$6.511,14 (seis mil, quinhentos e onze reais e quatorze centavos), proveniente de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
relativo ao período de 01/01 à 31/12/2002, conforme constatado através 
levantamento conclusão fiscal. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente em 25/06/2007, fls. 
05 à 07 dos autos.

Despacho nº 237/2007, da Julgadora de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência, para que retorne os autos a Delegacia de origem, para que 
a autora do procedimento reveja o trabalho, considerando os argumentos e os 
documentos do sujeito passivo. Termo de aditamento foi lavrado, reduzindo o valor 
original do imposto para R$ 4.596,21. O contribuinte em nova manifestação, fala que 
a autuante baseou sua autuação em base de cálculo, considerando as mercadorias 
tributadas, não tributadas, mercadorias com substituição tributária. Portanto, é uma 
base de cálculo injusta e ilegal. Requer ao final a nulidade do auto de infração.   
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Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda refere-se a omissão de saídas 
de mercadorias tributadas. Que o saldo inicial de caixa/bancos, não foi considerado, 
pois o levantamento é um conclusão fiscal e não o levantamento financeiro, que não 
faz parte do processo. Que efetuada a redução de base de cálculo houve alteração 
do valor lançado, conforme termo de aditamento de fls. 18 e 19, e que não há 
decadência. Com essas considerações, julga procedente o auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que a empresa tornou-se 
beneficiária, após a entrada em vigor da lei nº 1.921/2008, mesmo sendo 
enquadrada ou não, cujo fato gerador ou ato infracional tenha ocorrido até 
30/06/2007, anexa cópia do DIF de 2002 para comprovação do faturamento da 
empresa. Que solicita o parcelamento da parte remanescente. 

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que a recorrente não 
apresentou nenhuma prova para ilidir o feito e requer os benefícios do art. 20 da Lei 
nº 1.921/2008, que concede a redução na carga tributária. 

O trabalho fiscal foi elaborado dentro das técnicas de auditoria fiscal, fazendo 
a separação dos produtos por forma de tributação, como tributadas, isentas, com 
substituição tributária e outras. Portanto, não há nenhuma falha ou nulidade 
visualizada ou indicada pelas partes.

Com essas considerações, entendo que o procedimento deve prosperar neste 
Contencioso, e ser julgado procedente para que seja mantida a decisão prolatada 
em primeira instância.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/003189 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 4.596,21 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e 
vinte e um centavos), mais acréscimos legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 
18/19.

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. Relator

Representação Fazendária


