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ACÓRDÃO Nº: 77/2009 
PROCESSO Nº: 2008/7180/500017
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2.371
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: CLAUDIO ROBERTO DE AZEVEDO

EMENTA: Conclusão Fiscal. Levantamento Originário Elaborado com Erro. Valor 
Contábil não Considerado - Verificada, no curso processual, utilização da base de 
cálculo ao invés do valor contábil para apuração do imposto, deve o lançamento 
ser retificado e consequentemente reduzida a omissão de vendas de mercadorias 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2008/000288 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$267,40 
(duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), e R$410,00 
(quatrocentos e dez reais), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$2.021,64 (dois mil, vinte 
e um reais e sessenta e quatro centavos), e R$2.232,03 (dois mil, duzentos e 
trinta e dois reais e três centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O COCRE conheceu e negou provimento ao Recurso 
Voluntário. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: Versa a peça básica sobre falta de recolhimento do ICMS decorrente de 
saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, no exercício de 
2006 e 2007, constatadas por meio do Levantamento Conclusão Fiscal.

A autuada foi intimada, por via postal apresentou impugnação tempestiva, 
com as seguintes alegações:

          Que o auditor deixou de considerar nas saídas de mercadorias o valor 
lançado como “outros”, referente à redução de base de cálculo no valor de R$ 
29.591,58. Faz um demonstrativo que resulta em diferença de valor apurado a 
maior, para os dois exercícios, deixando de existir a omissão de saídas. Requer o 
cancelamento do auto de infração. 
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial, refez os cálculos e considerou o auto de infração procedente 
em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
exigido no contexto 4.1– R$ 267,40 e campo 5.1 R$ 410,00, mais acréscimos 
legais, e improcedentes os valores de R$ 2.021,64, parte do contexto 4.11 e R$ 
2.232,03, parte do contexto 5.11.

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em 
primeira instância, e que seja julgado procedente em parte o auto de infração.

Notificado da sentença prolatada em primeira instância e do parecer 
da REFAZ, o contribuinte apresentou manifestação, descrevendo os cálculos com 
valores idênticos ao encontrados pela julgadora de primeira instância. Ao final, 
requer o arquivamento do Auto de Infração por erro de cálculo quanto a redução 
da base de cálculo.

          A REFAZ manifestou-se novamente, recomendando a confirmação da 
sentença recorrida.

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância 
decide corretamente ao fundamentar sua decisão pela procedência parcial dos 
créditos reclamados na inicial, após analise do levantamento e dos livros fiscais 
da Autuada, razão lhe cabe ante a constatação de equívoco por parte do auditor 
no transporte dos valores do livro para o levantamento, ao transpor os valores 
referentes à base de cálculo e não os valores contábeis, pois, refeito o 
levantamento, constatou-se que os valores alegados pela Autuada estão corretos

Desta forma, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, voto pela procedência em parte do auto de infração nº 
2007/000288, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributários 
nos valores de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) 
campo 4.1 e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) campo 5.1, mais acréscimos 
legais, e improcedente os valores de R$ 2.021,64 (dois mil, vinte e um reais e 
sessenta e quatro centavos), parte do contexto 4.11 e R$ 2.232,03 (dois mil, 
duzentos e trinta e dois reais e três centavos), parte do contexto 5.11. Conheço e 
nego provimento ao Recurso Voluntário.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representante Fazendário


