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ACÓRDÃO Nº : 184/2010
PROCESSO : 2009/6820/500323
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7843
RECORRENTE : SEBASTIÃO TAVARES PIMENTEL
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.030.939-5

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saídas de Mercadorias Tributadas. Não 
Registro em Livro Próprio - Prevalece a exigência tributária quando comprovada a 
infração por meio de levantamento próprio.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
ao direito de defesa, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer 
do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração nº 2009/002095 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 6.799,57 (seis mil, 
setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens 
Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de junho de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
6.799,57 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e sete centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros próprios, 
relativo ao exercício de 2005, conforme constatado por meio do Levantamento 
Conclusão Fiscal, Livro de Apuração do ICMS e Livro de Inventário, em anexo.

O contribuinte foi intimado por via postal, apresentando impugnação 
tempestiva, argüiu preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa por violação aos direitos e garantias constitucionais a ele 
assegurados. 

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração. 
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Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância o 
contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as alegações feitas em sede 
de impugnação.

Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
levantamento conclusão fiscal elaborado pela autoridade autuante comprovou a 
infração, uma vez que o valor adicionado apurado foi inferior ao arbitrado pelo fisco, 
caracterizando a omissão de saídas de mercadorias tributadas.

De todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pela Recorrente. No mérito,  conheço do 
recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2009/002095 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 6.799,57 (seis mil, setecentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


