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ACÓRDÃO N.º : 577/2009 
PROCESSO Nº : 2008/6640/500733
REEXAME NECESSÁRIO: 2.671
INTERESSADO : MAGAZINE LILIANI S/A
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.059.967-9

EMENTA: Conclusão Fiscal. Levantamento Elaborado com Erro. Não deve 
prosperar a exigência fiscal quando comprovadamente não houver constatada a 
omissão de saídas de mercadorias. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2008/001959 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz os valores de R$12.917,61 (doze mil, novecentos 
e dezessete reais e sessenta e um centavos), R$30.504,81 (trinta mil, quinhentos e 
quatro reais e oitenta e um 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 Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 dias do mês de outubro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel 

VOTO: Versa a peça básica sobre falta de recolhimento do ICMS no valor total 
R$43.422,42 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas nos livros 
fiscais próprios, constatada através do Levantamento Conclusão Fiscal dos períodos 
de 2006 e 2007. 

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação tempestiva, 
alegando o seguinte: “não foram consideradas as transferências recebidas e 
expedidas, assim como as devoluções de vendas ocorridas tanto no ano de 2006 
como no ano de 2007”.

Às fls. 318 a 319, o julgador de primeira instância solicita a Assessoria Técnica 
da SEFAZ para verificar os alegados erros da Base de Cálculo e ICMS devido ao 
Erário, feitos pela impugnante. Solicita, também, elaborar notas explicativas acerca 
dos procedimentos periciais adotados, inclusive as amostragens aplicadas. 

Às fls.320 a 328, a assessora técnica da SEFAZ anexa cópia dos 
levantamentos refeitos e emite Nota Técnica com as seguintes informações: a) “que 
conforme livros fiscais (apuração e saídas), a maioria das operações de entrada e 
saídas de mercadorias é efetuada através de transferências recebidas e expedidas”; 
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b) “que não foi considerado no levantamento a separação dos valores a título de 
transferências (expedidas e recebidas) e devoluções de vendas”; c) “que ao realizar 
as somas das operações de entradas e saídas, de acordo com sua natureza 
(considerando o registro pelo CFOP), e transportando-as para o levantamento 
conclusão fiscal, apura-se que NÃO HÁ OMISSÕES DE VENDAS”.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo.

A REFAZ manifestou-se pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela improcedência do auto de infração.

Após o julgamento da primeira instância e o parecer da REFAZ a empresa foi 
intimada, mais não compareceu aos autos.

Analisando os autos, verifica-se que realmente é procedente a alegação feita 
pela autuada, tendo em vista que os agentes fiscais não consideraram as 
devoluções de vendas ocorridas nos anos de 2006 e 2007. 

As alegações são confirmadas pela assessoria técnica da SEFAZ que refez 
os levantamentos considerando as transferências recebidas e expedidas e as 
devoluções de vendas ocorridas nos anos de 2006 e 2007, chegando a conclusão 
de que “NÃO HÁ OMISSÕES DE VENDAS”.

Desta forma, no mérito, em reexame necessário, voto por modificar a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº 2008/001959 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$12.917,61 (doze
mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e um centavos), R$30.504,81 (trinta 
mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 
e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19
dias do mês de novembro 2009.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


