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ACORDÃO Nº:267/2009
PROCESSO Nº: 2008/7160/500061
REEXAME NECESÁRIO Nº: 2.608 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: COMERCIO ATAC DE GENEROS ALIM TAGUATINGA LTDA

EMENTA: Conclusão Fiscal. Erro na Elaboração do Levantamento Fiscal – Não há 
que prosperar a reclamação quando verificada divergência entre os valores 
constantes dos livros fiscais e o levantamento que instrui o auto de infração.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº2008000586 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$4.161,74 (quatro mil, cento e sessenta e um 
reais e setenta e quatro centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A autuação versa sobre a falta de recolhimento do ICMS no valor de R$ 
4.161,74 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), 
referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
relativas ao período de 01.01.07 a 30.09.07, conforme foi constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal. 

A autuada foi intimada, por via postal, compareceu ao processo 
tempestivamente, alegando que:

O auditor, ao elaborar o levantamento conclusão fiscal, não deduziu o valor 
das transferências expedidas do estoque para a empresa Celso Ferreira de Sena, 
no valor de R$ 29.369,84 de mercadorias tributadas e R$ 5.992,39 de mercadorias 
retidas, solicita na análise do feito que seja desconsiderado o referido auto de 
infração.

O auto de infração foi devolvido à autora do procedimento para manifestação 
sobre as alegações apresentadas.

Em manifestação às fls. 78, a autora do procedimento entende que procedem 
as alegações apresentadas pelo impugnante, informa que houve erro na elaboração 
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do levantamento da Conta Mercadorias Conclusão Fiscal, refez um novo 
levantamento, onde não há crédito a ser constituído.

O julgador de primeira instância considerou o auto de infração nulo. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira instância e 
que seja julgado improcedente o auto de infração.

Em análise aos autos, entendo que razão cabe ao autuado, na sua 
reclamação de que o levantamento que fundamentou o lançamento do crédito 
tributário estava incorreto.

Ante o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por modificar a 
decisão de primeira instância, julgo pela improcedência do auto de infração, 
absolvendo a autuada da imputação que lhe faz a peça básica.

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

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representação Fazendária


