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ACÓRDÃO Nº:515/2009
PROCESSO Nº: 2008/6430/500262
REEXAME NECESSÁRIO: 2.634
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EDWARD PERES LIMA

EMENTA: Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. 
Exigência Obtida Utilizando Base de Cálculo - Improcede a exigência quando 
equivocadamente é utilizada a base de cálculo e não o valor contábil para detectar 
omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Não Registro no Livro de Apuração do ICMS. Valor Referente a Débito de ICMS 
Escriturado no Livro de Registro de Mercadorias – Não prevalece a reclamação 
fiscal quando comprovado pelo contribuinte a ocorrência de erro no lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 2008/002071 nos valores de R$ 
2.202,09 (dois mil, duzentos e dois reais e nove centavos) e R$ 6.852,02 (seis mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), referentes os campos 5.11 e 
6.11, respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento ao Recurso 
Voluntário para julgar improcedente os valores de R$ 2.393,57 (dois mil, trezentos e 
noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), e R$ 5.285,44 (cinco mil, 
duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Fabíola Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e João 
Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 21 de julho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 e 5.1, por 
deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 9.881,10 (Nove mil, oitocentos e oitenta 
e um reais e dez centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2003 e 2005, conforme 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal. No campo 6.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 6.852,02 (seis mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais 
e dois centavos), relativo ao período de 07 e 08/2007, em virtude de apuração 
infidedigna (a menor) do ICMS, por não ter registrado no livro de registro de 
apuração do ICMS o valor referente ao débito do ICMS escriturado no livro de 
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registro de mercadorias, referente a julho de 2007, conforme foi constatado por meio 
do levantamento básico de ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que o 
fiscal autuante resumiu os levantamentos conclusão fiscal dos anos de 2003 e 2005, 
utilizando um percentual da ordem de 20% para arbitramento de margem de lucro da 
empresa, ocorre que o percentual para arbitramento se resume numa margem de 
15%. Quanto à autuação do campo 6, diz que se trata de valor do ICMS do mês de 
julho de 2007 e que houve uma certa confusão quando da migração na escrituração
manual para eletrônica e que o valor apurado erroneamente no mês de julho foi 
compensado com os valores constantes da linha 02, outros débitos, e que o valor 
devido, remanescente do mês 07/2007 é de R$ 59,83. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração.

Às folhas 59, a julgadora de primeira instância remete os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributário nos valores de R$ 2.393,57, 
campo 4.11; R$ 5.285,44, campo 5.11, todos os valores acrescidos das cominações 
legais. E absolvendo o sujeito passivo nos valores de R$ 2.202,09, parte do campo 
5.11 e no valor de R$ 6.852,02, campo 6.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando que a 
técnica utilizada está errada, recomenda a reforma da decisão de primeira instância 
e julgar improcedente o auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte solicita que seja confirmado o 
parecer da Representação Fazendária.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária reitera o parecer 
anterior.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que houve 
equívoco por parte da autoridade autuante, pois o mesmo utilizou os valores base de 
calculo e não os valores contábeis em seu levantamento, portanto, entendo que não 
deve prosperar a presente autuação.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
sentença de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração 
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nº. 2008/002071 nos valores de R$ 2.202,09 (dois mil, duzentos e dois reais e nove 
centavos), parte do campo 5.11 e no valor de R$ 6.852,02 (seis mil, oitocentos e 
cinqüenta e dois reais e dois centavos), campo 6.11. Também conheço do recurso 
voluntário e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os valores de R$ 
2.393,57 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e cinqüenta e sete centavos) do 
campo 4.11 e R$ 5.285,44 (cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos), campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


