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ACÓRDÃO Nº.: 104/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6140/500866 
REEXAME NECESSÁRIO: 2064
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: I S C MARTINS – ME     

EMENTA: ICMS. Levantamento efetuado não considerou fornecedores em aberto 
e não concedeu redução da base de cálculo de 29.41%. Lançamento procedente 
em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 728,20 
(setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos), R$ 1.642,01 (um mil, seiscentos 
e quarenta e dois reais e um centavo) e R$ 1.619,55 (um mil, seiscentos e 
dezenove reais e cinqüenta e cinco centavos), referente os campos 4.11, 5.11 e 
7.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 26 de fevereiro de 2008, o conselheiro Juscelino 
Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância R$ 
13.610,95 (Treze mil seiscentos e dez reais e noventa e cinco centavos), 
referente a venda de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio 
relativo aos exercícios de  2001, 2002, 2004 e 2005, conforme cópia do 
levantamento do movimento financeiro.

A autuada foi intimada apresentou impugnação alegando que no exercício 
de 2001 deve ser considerado o capital social no valor de R$ 10.000,00: no 
exercício de 2002 o valor de fornecedores em aberto é de R$ 2.114,61; no 
exercício de 2004 os fornecedores em aberto somam o valor de R$ 1.536,47 e no 
ano de 2005 o valor é de R$ 7.800,40.

Os autos foram devolvidos ao substituto do autuante para saneamento que 
lavrou termo de aditamento retificando a infração e a penalidade tipificadas nos 
campos 4.13 e 4.15 do auto, fls.  60/61.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento não se manifestou ao 
processo.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Notificado e intimado da decisão de primeira instância e do Parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou. 

O Chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento à parte 
sujeita a reexame necessário relativa aos valores de R$ 728,20, R$ 1.642,01 e 
R$ 1.619,55, lançados nos contextos 4.11, 5.11 e 6.11, respectivamente. 

Em análise aos autos podemos constatar que ao realizar a auditoria não 
foram considerados os fornecedores em aberto e também não foi concedida a 
redução da base de cálculo de 29,41% a que tem direito o contribuinte. Portanto 
percebe-se que agiu corretamente a julgadora de primeira instância quando refez 
os cálculos incluindo os fornecedores em aberto e concedendo a redução da 
base de calculo.

Pelo que foi exposto voto pela confirmação da decisão de primeira 
instância que absolveu o sujeito passivo nos valores de R$ 728,20 (Setecentos e 
vinte oito reais e vinte centavos), parte do campo 4.11; no valor de R$ 1.642,01 
(Hum mil seiscentos e quarenta e dois reais e um centavo) parte do campo 5.11 e 
no valor de R$ 1.619,55 (Hum mil seiscentos e dezenove reais e cinqüenta e 
cinco centavos), parte do campo 7.11 do auto de infração nº. 2006/002954. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


