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ACÓRDÃO Nº : 72/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500631
REEXAME NECESSÁRIO : 2766
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ALVES & CUNHA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.062.567-0

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saída de Mercadorias Tributadas. Não 
Registro em Livro Próprio. Empresa com Escrituração Contábil - É indevida a 
autuação por meio do levantamento conclusão fiscal quando a empresa possuir 
escrituração contábil.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2009/000284 e absolver o sujeito passivo 
dos valores de R$ 18.656,47 (dezoito mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e 
quarenta e sete centavos), referente ao campo 4.11; R$ 36.261,61 (trinta e seis mil, 
duzentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos), e R$ 22.186,00 (vinte e 
dois mil e cento e oitenta e seis reais), referentes aos campos 5.11 e 6.11, 
respectivamente, conforme fls. 162. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 24 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos. Nos campos 4.1, 5.1 e 6.1 por 
deixar de recolher ao Tesouro Estadual o ICMS no valor total de R$ 59.914,65 
(Cinquenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas nos livros fiscais 
próprios, conforme levantamento conclusão fiscal, nos exercícios de 2005, 2006 e 
2007.

A autuada foi intimada via postal, não comparecendo aos autos e incorrendo 
em revelia.

O processo foi devolvido a autoridade autuante para saneamento.
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Às fls. 162 foi lavrado termo de aditamento alterando o valor do crédito 
tributário cobrado nos contextos 5 e 6, que passaram a ser respectivamente R$ 
36.261,61( trinta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e um 
centavos) e R$ 22.186,00( vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais).

Intimada do Termo de Aditamento a autuada apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que foi arbitrado percentual de margem de lucro bruto com 
coeficiente médio de lucro de 50%, quando na realidade a empresa realiza 
regularmente sua escrituração contábil, e que a declaração juntada aos autos 
supostamente pela sócia da empresa Lazara Alves da Silva Cunha, onde afirma que 
a empresa não realiza escrituração contábil, não procede com a realidade da 
empresa e nem com a assinatura de sua sócia.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou nulo o auto de infração.

Em manifestação a Representação Fazendária recomenda a confirmação da 
decisão prolatada em primeira instância. 

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que a 
empresa autuada possui escrituração contábil, diferentemente do que foi declarado 
nos autos pela autoridade autuante e, portanto, indevida a autuação por meio do 
Levantamento Conclusão Fiscal, uma vez que este só é utilizado para empresas que 
não contenham escrituração contábil, o que vai em desencontro com o caso em 
concreto.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto reformando a 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/000284 e absolver o sujeito passivo do valor total de R$ 59.914,65 (cinqüenta 
e nove mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), referente aos 
campos 4.11 a 6.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 23 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


