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ACÓRDÃO N.º: 78/2008 
PROCESSO Nº: 2007/6120/500016
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2487
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: WENDEL MARTINS DA CRUZ

EMENTA: Conclusão Fiscal. Levantamento Originário Elaborado com Erro. 
Utilização de Base de Cálculo - Não deve prevalecer lançamento assentado em 
levantamento que apresenta erro, por utilização da base de cálculo ao invés do 
valor contábil.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração nº 2007/000242. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere 
que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, por auditor estranho à lide. 
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 
2005, constatado por meio do Levantamento Conclusão Fiscal.

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentado impugnação 
tempestiva. 

Às folhas 46, a julgadora de primeira instância emitiu despacho solicitando 
a verificação dos valores referentes às compras do campo 2  e às vendas do 
campo 8, constantes do levantamento, visto que foram utilizados valores da base 
de cálculo e o contribuinte alega que estes valores estão reduzidos em 29,41%.

Em atendimento ao despacho, fls.47, o autuante emitiu parecer 
esclarecendo que os valores utilizados no levantamento estão corretos, pois 
foram extraídos dos livros fiscais e correspondem aos reais valores das compras 
e das vendas sem redução, pois o cálculo foi realizado tomando como base o 
valor contábil, do qual foram subtraídas as mercadorias isentas, não tributadas e 
outras. 
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo, por 
entender que a empresa autuada é optante pela redução da base de cálculo. O 
levantamento realizado pelo auditor não está de acordo com as normas técnicas 
de auditoria, pois o Manual de Auditoria autorizado pela Secretaria da Fazenda 
estabelece que o levantamento conclusão fiscal deve ser elaborado com 
utilização dos valores contábeis, enquanto que o levantamento foi realizado 
utilizando o valor da base de cálculo, sendo confirmado pelo autuante no parecer 
de folhas 47 e 48. 

A REFAZ recomenda a manutenção da sentença de primeira instância e a 
nulidade do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa apresentou recurso voluntário, não argüiu preliminar, e, no mérito, 
alega que o autuante elaborou o levantamento com os valores divergentes dos 
lançados em seus livros fiscais, que o valor correto do estoque final é de R$ 
46.012,96, das compras tributadas R$ 88.175,71 e das vendas tributadas é de R$ 
76.504,61, conforme cópia dos livros fiscais anexados à impugnação, e que 
refazendo os valores transportados dos livros fiscais da requerente, de forma 
correta, chega-se ao índice de valor apurado de 81,45%, superior ao índice de 
arbitramento para a atividade, 50%. Requer que seja mantida a decisão de 
Primeira Instância. 

Em análise aos autos, verifica-se que os autos estão confusos, a nota 
explicativa do autuante não esclarece quais os valores devem ser considerados 
idôneos para a confecção do levantamento, se os valores constantes das cópias 
dos livros, fls. 08 a 16, ou os das cópias apresentadas, fls. 25 a 42, percebe-se 
que o valor das mercadorias tributadas tem base de cálculo reduzida, sendo o 
mesmo utilizado no levantamento, e que o valor do estoque inicial também está 
confuso, pois o livro de inventário de mercadorias tributadas de 2005, fls. 06, 
consta a importância de R$ 52.875,96, enquanto o valor utilizado no levantamento 
é de R$ 23.849,97, ou seja, o mesmo constante do DIF, fls. 18, ocorre que o DIF 
é o documento que deve informar o que consta dos livros fiscais da empresa, 
assim, fica claro que os valores que devem ser tomados como corretos são os 
constantes dos livros fiscais, sendo assim, entendo que o levantamento que deu 
suporte ao auto não foi elaborado corretamente.

Desta forma, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, voto pela nulidade do auto de infração nº 2007/000242, no 
valor de R$ 4.590,24 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e vinte e quatro 
centavos).
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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

Representação  Fazendária


