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ACÓRDÃO Nº:333/2009
PROCESSO Nº: 2003/6420/000321
REEXAME NECESSÁRIO: 2.593 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: EDINALDO FERREIRA DE SÁ

EMENTA: Levantamentos do Movimento Financeiro e Conclusão Fiscal. 
Levantamento Elaborado com Erro - Divergência entre os valores constantes dos 
livros fiscais e o levantamento que instrui o auto de infração, constatada assim a 
inexistência de omissão de saídas, determina sua inexigibilidade.  

Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. 
Levantamento Elaborado com Erro – Deve ser exigida parte da reclamação quando 
o lucro bruto auferido pelo contribuinte for inferior ao mínimo estabelecido na 
legislação tributária, devendo ser exigido, via lançamento de ofício, o imposto sobre 
a omissão de saídas de mercadorias tributadas, constatadas após os ajustes.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2003/001251 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 52,59 (cinquenta e 
dois reais e cinquenta e nove centavos), referente o campo 6.11, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 631,86 (seiscentos e trinta e um reais e 
oitenta e seis centavos), R$ 210,66 (duzentos e dez reais e sessenta e seis 
centavos), R$ 367,05 (trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) e R$ 
182,50 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes os campos 
4.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 01 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 1.444,66 (hum mil, quatrocentos 
e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente a omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, nos exercícios de 2000, 2001 e 2002. 

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentando impugnação através 
de pessoa sem capacidade processual.
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O processo foi devolvido ao autuante e ao órgão preparador para diligências. 
Foram anexadas aos autos cópias dos livros de registro de apuração do ICMS, 
inventário e Documento de informações Fiscais.

Em manifestação às fls. 145, o autor do procedimento informa que tentou por 
várias vezes conseguir a documentação necessária para refazer os levantamentos, 
mais não conseguiu.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo, por 
entender que o autor do procedimento não anexou os levantamentos financeiro e 
conclusão fiscal que deram suporte a autuação, e que o processo foi devolvido para 
diligência em 12.02.2005 e a manifestação, às fls 145, somente se deu em 
18.11.2008, ou seja, quase quatro anos depois, ainda assim sem o cumprimento do 
solicitado, e que as cópias dos livros de apuração do ICMS, inventário e os 
Documentos de Informações Fiscais, anexados aos autos, eram suficientes para 
elaboração dos referidos levantamentos.

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

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar nulo o auto de infração.

O Chefe do CAT, através do Despacho nº 283/2009, determina o 
prosseguimento do feito tão somente em relação aos valores constantes dos 
campos 4.1 a 6.1.

O processo foi convertido em diligência a pedido do Presidente do CAT, para 
que a assessoria técnica refizesse os levantamentos iniciais, a mesma atendeu a 
resolução e emitiu parecer técnico com os resultados: nos exercícios de 2000 e 
2001 não houve omissão de vendas e no exercício de 2002 houve uma omissão de 
vendas no valor de R$ 438,26.

Em análise aos autos, verifica-se que os levantamentos dos contextos 4.1 e 
5.1 não demonstraram omissão de saídas como constatado pelo autor do 
procedimento, conforme levantamentos refeitos pela assessoria técnica, no qual 
inexiste diferença de ICMS a recolher.

Desta forma, razão cabe ao Autuado, na sua reclamação de que o 
levantamento que fundamentou o lançamento do crédito tributário estava incorreto.
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Quanto ao contexto 6.1, verifica-se que também foi elaborado com erro, a 
assessoria técnica refez e constatou uma omissão de vendas no valor de R$ 438,26 
(quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), em conseqüência disso, 
considero este contexto procedente em parte. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para modificar a 
decisão de primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração nº 
2003/001251 e condeno o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$52,59 (cinqüenta e dois reais e cinqüenta e nove centavos) referente 
parte do campo 6.11, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
631,86 (seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), R$ 210,66 
(duzentos e dez reais e sessenta e seis centavos), R$ 367,05 (trezentos e sessenta 
e sete reais e cinco centavos) e R$ 182,50 (cento e oitenta e dois reais e cinqüenta 
centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


