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ACÓRDÃO Nº: 555/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500749
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.664 
RECORRENTE: DIPLOMATA CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.065.900-0

EMENTA: Levantamento Conta Mercadoria. Omissão de Registro de Saídas de 
Mercadorias. Constatado omissão de vendas de mercadorias tributadas e não 
concedido redução de base de cálculo em 29.41% na apuração do imposto exigido. 

Levantamento Comparativo Contábil Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias –
Não deve prevalecer o lançamento embasado em levantamento elaborado em 
desacordo às técnicas de auditoria.

Levantamento Financeiro. Erro na Elaboração do Levantamento Fiscal – A exigência 
tributária não deve prosperar por estar fundamentada em levantamento elaborado 
com erro, por considerar todas as compras à vista e concomitantemente o 
pagamento de duplicatas.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade rejeitar as preliminares de cerceamento ao direito de defesa por não 
estabelecer a base legal para aplicação do valor adicionado e nulidade da sentença 
por não analisar a matéria da impugnação, arquida pela Recorrente; e por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa 
por não determinar com precisão a infração cometida relativo os contextos 5 e 6, 
argüida pelo conselheiro João Gabriel Spicker. Votos divergentes dos conselheiros 
João Gabriel Spicker e Fernanda Teixeira Halum. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2008/000629 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.729,97 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e sete 
centavos) e R$ 1.797,20 (hum mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte 
centavos), referente os campos 5.11 e 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 790,78 (setecentos e noventa reais e 
setenta e oito centavos), R$2.708,03 (dois mil, setecentos e oito reais e três 
centavos), R$ 748,77 (setecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) 
e R$ 6.842,26 (seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), 
referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. Os Conselheiros João Gabriel 
Spicker e Fernanda Teixeira Halum votaram pela improcedência total do auto de 
infração. Os Srs. Aldecimar Esperandio e Ricardo Shiniti Konya fizeram 
sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
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Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Regina 
Alves Pinto. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de setembro de 
2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$16.617,04 (dezesseis mil, 
seiscentos e dezessete reais e quatro centavos), referente  a saída de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 2003 a 2006, 
constatado através dos levantamentos: Comparativo Contábil Fiscal, Conclusão 
fiscal e Movimento Financeiro.  

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação tempestiva. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente em 
parte, condenou o sujeito passivo ao pagamento do ICMS nas importâncias de R$ 
790,78, campo 4.11, R$ 3.729,97 campo 5.11, R$ 1.797,20 campo 6.11 e R$ 
6.842,26, campo 7.11, todos acrescidos das cominações legais, e absolver a autuada 
dos valores de R$ 2.708,03, parte do campo 5.11 e R$ 748,77, parte do campo 6.11, 
por serem improcedentes. 

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela procedência em parte do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este conselho, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença por não ter discutido toda matéria posta na impugnação e cerceamento ao 
direito de defesa em relação aos itens 5 e 6, que não estabelecem qual a base legal 
para o arbitramento da margem de lucro utilizado no levantamento conclusão fiscal e 
em relação ao item 7, que o levantamento foi elaborado com equívocos. 

A REFAZ manifestou-se novamente recomendando a reforma da decisão 
prolatada em primeira instância e julgar pela procedência em parte os itens 4 a 6 e 
improcedente o item 7 do auto de infração. 

Rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração de cerceamento 
ao direito de defesa por não estabelecer a base legal para aplicação do valor 
adicionado, a base legal está na Portaria 1799/02 e Art. 127 da Lei 1.287/01 - Em 
levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer meios indiciários, bem como 
aplicados coeficientes médios de lucro bruto, valor adicionado ou preços mínimos, 
considerados em cada atividade econômica, conforme fixado em ato do Secretário 
da Fazenda.
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Portaria esta que foi sancionada pelo Secretario da Fazenda, depois de 
pesquisar os contribuintes para verificar qual o lucro utilizado em suas atividades.

E por não determinar com precisão a infração cometida relativo ao contexto 5 
e 6, o autuante tipificou com precisão a respectiva infração, além de que o histórico 
do auto de infração está bem fundamentado e coaduna com a tipificação legal, não 
se podendo falar em cerceamento de defesa.

Assim como rejeito a preliminar de nulidade da sentença por não analisar a 
matéria da impugnação, argüida pela recorrente.

No mérito, constata-se que razão assiste ao contribuinte em suas alegações, 
tendo em vista que foram detectados, no contexto 4.1, que o levantamento fiscal não 
foi elaborado em acordo às técnicas de auditoria. 

Quanto aos contextos 5.1 e 6.1 - a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente julgando o auto de infração procedente em parte e absolvendo os 
valores de R$2.708,03, parte do campo 5.11 e R$ 748,77, parte do campo 6.11, pois 
o autuante não havia considerado na elaboração dos levantamentos a redução da 
base de cálculo a que o contribuinte tem direito. 

No contexto 7.1, analisando o levantamento do movimento financeiro na 
informação referente aos “fornecedores” do item despesas diversas, entendo que o 
contribuinte tem razão em sua reclamação, pois o levantamento tem como finalidade 
analisar o fluxo de caixa, pois se refere a fornecedores pagos e o item compras 
estão incluídas na sua totalidade, sem a exclusão dos fornecedores pagos, e ao 
lançar todas as compras à vista e lançando também o pagamento das duplicatas, 
estará configurado pagamento da obrigação duas vezes, retirando o item 
fornecedores do levantamento, pois tais pagamentos já estão incluídos no item de 
compras de mercadorias, não haverá diferença.

De todo exposto, rejeito as preliminares de cerceamento ao direito de defesa 
por não estabelecer a base legal para aplicação do valor adicionado e nulidade da 
sentença por não analisar a matéria da impugnação, argüida pela Recorrente e a 
preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa por não 
determinar com precisão a infração cometida relativo os contextos 5 e 6 e, no mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial para reformar a decisão de primeira 
instância, e julgo procedente em parte o auto de infração nº 2008/000629 para 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
3.729,97 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) e R$ 
1.797,20 (hum mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), referente os 
campos 5.11 e 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores de R$ 790,78 (setecentos e noventa reais e setenta e oito centavos), 
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R$2.708,03 (dois mil, setecentos e oito reais e três centavos), R$ 748,77 (setecentos 
e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) e R$ 6.842,26 (seis mil, oitocentos 
e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 29  
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


