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ACÓRDÃO Nº:393/2008
PROCESSO Nº: 2007/6850/500061          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7043
RECORRENTE: IRMÃOS & MILHOMEM LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS.  Levantamento Conclusão Fiscal. Não Inclusão do Estoque inicial -
É nulo o auto de infração originário de procedimento fiscal elaborado com falhas, por 
desconsideração da existência de estoque inicial.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº 2007/001176. 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 03 de junho 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supra citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
4.566,12 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e doze centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro registro de saídas de 
mercadorias, conforme constatado através do Levantamento Conclusão Fiscal, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003.  

O contribuinte apresenta impugnação, diz que o auditor desprezou o 
percentual de lucro bruto de 12,08%, arbitrando os 20% de acordo com a tabela do 
RICMS, que sugere um percentual para cada atividade econômica. Em que pese o 
contribuinte não registrar os livros contábeis, como diário e razão, por ser optante do 
simples, como empresa de pequeno porte, Lei nº 9.317/96, não é legal e nem justa a 
imposição de percentual de margem de lucro para empresas comerciais e 
contribuintes do ICMS. Foi desprezado o estoque final, na linha 4 do levantamento 
conclusão fiscal, valor esse devidamente levantado e lançado no registro de 
inventário, na importância de R$ 26.760,14, percebendo-se que quanto a base de 
cálculo de R$ 26.859,54, não existirá mais diferença. Fala sobre a multa de 50%. No 
presente caso, impõe-se ocorrência de erro formal, onde requer sua anulação. 
Falando sobre o comportamento do Auditor, aduz que este lavrou 8 autos de 
infrações, pois deveria ter uma responsabilidade maior, principalmente quanto aos 
comerciantes ligados ao comércio, pois o pesado tributo que é o ICMS, a partir do 
apertado lucro praticado pelos supermercados. Outro fato foi que o nobre Auditor 
disse ao Contador da empresa que suas conclusões fiscais estão zerrando, 
ironizando o profissional. Tanto é verdade que lavrou 3 autos de infrações relativo ao 
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conclusão fiscal, desprezando os inventários de 2002, 2003 e 2004. Além de ter 
exigido do funcionário, Sr. Nelson, que realizasse para o mesmo um levantamento 
específico de mercadorias, tendo deixado o formulário próprio, no escritório contábil. 
Também, falou ao proprietário da empresa, que pelo porte, esta deveria ter um 
Contador próprio e que este (Contador) deveria ter mais controle da documentação 
da empresa. Que por outro lado, pelo porte de sua empresa, enquadrada no simples 
nacional, onde paga em torno de R$ 8.000,00 de tributos (ICMS e o próprio 
SIMPLES), não pode ser taxada de sonegadora. Que houve certa antipatia pelo 
Contador e pelo Impugnante, ocorrendo abuso de autoridade, podendo ser apenado 
conforme Código Penal Brasileiro. Requer a improcedência do feito. 

   
Sentença lavrada diz que na elaboração do levantamento conclusão fiscal 

não foi considerado o inventário final. O autuante diz que o fato ocorreu porque 
ocorreu diferença entre o valor informado no DIF e o registrado no livro de 
inventário. Neste caso, deveria ser considerado o registrado no livro de inventário e 
intimado a empresa a retificar o DIF. Mas, desconsiderar o valor existente 
caracteriza cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que a falta do 
estoque final altera substancialmente o lucro bruto auferido. Com isso, entende nulo 
o auto de infração. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
singular, pela nulidade do auto de infração.

O contribuinte apesar de devidamente intimado não se manifestou.

O procedimento foi elaborado embasado no levantamento conclusão fiscal, e 
não foi consignado o estoque inicial. Instado a alterar a peça básica, o autor do 
procedimento não fez, por entender que ocorreu erro entre o livro registro de 
inventário e o DIF. 

O Julgador de Primeira Instância diz que ficou desconfigurado o levantamento 
sem a indicação do estoque inicial no levantamento. Face a isso, conclui, julgando 
nulo o auto de infração.

Entendo correto o procedimento adotado pelo julgador singular, quando 
nulificou o procedimento como um todo, pois se pode encontrar algum crédito 
tributário a ser reclamado ao Erário Estadual. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto pela confirmação 
da sentença da primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº 
2007/001176, e extinto o processo sem julgamento do mérito. 
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É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


