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ACÓRDÃO Nº : 425/2010
PROCESSO Nº : 2010/6040/500822
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.898
RECORRENTE : ROSALINO DA SILVA COSTA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.064.362-7

EMENTA: ICMS. Levantamento Conclusão Fiscal. Escrituração Contábil 
Comprovada – Indevido o lançamento embasado em levantamento conclusão 
fiscal, quando o sujeito passivo comprova que possui escrita contábil regular,
autenticada pelo órgão competente antes da lavratura do auto de infração.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por erro no levantamento 
fiscal, argüida pela REFAZ; voto divergente da conselheira Fernanda Teixeira 
Halum; e por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, por ausência de intimação relativa à nova 
auditoria, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000271 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 30.993,85 (trinta mil, novecentos e 
noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), referente ao campo 4.11. 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 22 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no  valor total R$ 

30.993,85 (trinta mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco 
centavos), referente à omissão de saídas de mercadorias tributadas, no exercício 
de 2006.

            O  autuante  informa que o presente auto de infração refere-se ao 
processo extinto nº 2009/6040/501021 e auto de infração nº 2009/00563.
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A autuada foi intimada, por via postal, para pagar o crédito tributário ou 
apresentar impugnação, comparecendo ao processo, tempestivamente.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do ICMS na importância de R$ 
30.993,85 (trinta mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco 
centavos), acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa  apresentou 
recurso voluntário a este Conselho, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por  cerceamento ao direito de defesa porque o sujeito passivo não foi 
intimado do novo procedimento e por ter utilizado os mesmos levantamentos, 
embasamentos do lançamento de ofício que foi considerado nulo, conforme o 
Acórdão 188/2008 e 665/2009, alega ainda que a recorrente possui escrita 
contábil regular.

No mérito, alega que o Auto de Infração é improcedente porque exige 
crédito tributário com base em levantamento Conclusão Fiscal, quando a 
recorrente possui escrita contábil regular, e de procedimento de Auditoria já 
considerado nulo por esta Egrégia Corte Administrativa Tributária, quando do 
julgamento dos Autos de Infração nº 2007/004824 e 2009/00563.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e a nulidade do auto de infração, considerando que as compras de 
mercadorias, item 2 do levantamento, fls. 4, utilizou valores de Base de Cálculo 
das entradas interestaduais e não os valores contábeis conforme estabelece o 
manual de auditoria.

Em análise aos autos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração 
por erro no levantamento fiscal, argüida pela REFAZ; por ser o mérito mais 
abrangente, rejeito também a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, por ausência de intimação relativa à nova 
auditoria, argüida pela Recorrente, tendo em vista que o sujeito passivo foi 
intimado do presente auto de infração por via postal, comprovado pelo AR – Aviso 
de Recebimento, no dia 07.04.2010, e que não há impedimento legal de o Auditor 
utilizar o mesmo tipo de levantamento, no presente caso, o Levantamento 
Conclusão Fiscal.
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Quanto ao mérito, entendo que  razão assiste ao contribuinte, visto que o 
levantamento conclusão fiscal é inadequado para apurar omissão de saídas em 
empresa que possui escrita contábil. No caso concreto, ficou comprovado nos 
autos que a autuada possui escrita contábil e que a mesma foi autenticada pelo 
órgão competente antes da lavratura do auto, fato que descaracteriza a exigência 
tributária. 

Diante do exposto, considerando que o contribuinte apresentou provas 
capazes de ilidir o feito, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de 
infração por erro no levantamento fiscal, argüida pela REFAZ; e de nulidade do 
lançamento por cerceamento ao direito de defesa, por ausência de intimação 
relativa à nova auditoria, argüida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso 
e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração 2010/000271 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 30.993,85 (trinta mil, novecentos e noventa e 
três reais e oitenta e cinco centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 10 dias do mês 
de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


