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ACÓRDÃO Nº.: 195/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6120/500011
REEXAME NECESSÁRIO: 1.951
REQUERENTE:  FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO:  JESUSLEY SIQUEIRA DE QUEIROS

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Margem de lucro bruto 
maior que o valor adicionado arbitrado. Redução da base de cálculo de 29,41%. 
Improcedente valor encaminhado a reexame necessário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente os valores de R$ 74,95 (setenta e quatro reais e noventa e cinco 
centavos), R$ 1.759,67 (um mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e sete 
centavos), R$ 9.274,41 (nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e um 
centavos) e R$ 8.631,10 (oito mil, seiscentos e trinta e um reais e dez centavos), 
referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O COCRE conheceu e negou 
provimento ao recurso voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Marcelo Azevedo dos 
Santos. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de abril de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada  por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
29.403,10 (Vinte e nove mil quatrocentos e três reais e dez centavos), relativos aos 
exercícios de 2002 a 2005, lançados nos campos 4.1 a 7.1 respectivamente, 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, não argüiu 
preliminar, no mérito requer a improcedência do auto de infração alegando que o lucro 
bruto arbitrado pelo autuante no percentual de 20%, está fora da realidade econômica 
do nosso país e que com a estabilidade econômica, as pequenas empresas para 
sobreviverem à concorrência têm que efetuar suas vendas com lucro reduzido.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe provimento 
parcial concedendo a redução da base de cálculo de 29.41% a que tem direito o 
contribuinte relativo aos campos 4.11 e 5.11 em referencia aos campos 6.11 e 7.11 o 
autor do procedimento utilizou a base de calculo reduzida como o valor das vendas, 
portanto refeitos os cálculos  julgou o auto de infração procedente em parte.
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O chefe do CAT  emite despacho para que se de prosseguimento as partes do 
crédito tributário lançado nos contextos 5.11, 6.11 e 7.11 nos valores de R$ 1.759,67, 
R$ 9.274,41 e R$ 8.631,10 que ultrapassa o valor de alçada, previsto no artigo 56, IV, f 
da Lei 1288/01 e via de conseqüência fora determinada a subida dos autos para 
reexame necessário.

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

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte apresenta recurso voluntário tempestivo a 
este conselho, não argüiu preliminar, no mérito alega que a julgadora de primeira 
instância equivocou-se ao tentar corrigir o levantamento fiscal com a aplicação da 
redução de base de cálculo de 29.41%. Alega também que em uma melhor analise do 
levantamento de auditoria fiscal percebeu que o mesmo não foi preenchido com o 
costumeiro acerto. Em relação ao exercício de 2002 o levantamento conclusão fiscal foi 
preenchido com o valor das compras como sendo R$ 11.516,20, mas o valor correto é 
R$ 10.303,09, refazendo o levantamento com o valor correto das compras a diferença 
de ICMS a recolher passa a ser R$ 5,20; exercício de 2003 foi transferido o estoque 
inicial, como sendo R$ 10.504,05 e as compras tributadas R$ 157.267,06, mas na 
verdade o estoque inicial é R$ 9.098,34, o mesmo que consta do estoque final do 
exercício de 2002 e o valor correto das compras tributadas é de R$ 136.112,73, 
conforme soma da cópia do livro de registro de apuração do ICMS dos meses de 
janeiro a dezembro de 2003, portanto que corrigindo o levantamento fiscal e aplicando 
a redução da base de cálculo de 29.41% a diferença de ICMS a recolher passa a ser 
de R$ 974,85; no exercício de 2004 o levantamento conclusão fiscal foi preenchido 
com o valor das vendas tributadas com a base de calculo reduzida de R4 108.462,12, 
mas o valor correto é R4 154.582,81 conforme cópia do livro de registro do ICMS, 
portanto o valor correto do ICMS é de R$ 3.821,39 e no exercício de 2005 o 
levantamento conclusão fiscal foi preenchido com o valor das vendas tributadas, pela 
base de calculo reduzida R$ 121.861,04, mas o valor correto é de R$ 168.149,92, 
conforme cópia do livro de apuração do ICMS, portanto o valor correto a recolher é de 
R$ 1.552,64. Argumenta também que tem direito a redução da base de cálculo em 
todos os exercícios fiscalizados de acordo com o art. 4 da Lei 1.584, de 16 de junho de 
2005, as operações tributadas apuradas como omissão em ação fiscal, não podem 
usufruir dos benefícios fiscais da redução da base de calculo, considerando o principio 
da irretroabilidade da Lei, somente a partir do exercício de 2006 é que não passa mais 
aplicar a redução da base de calculo.

Face ao exposto requer o recebimento e o provimento do presente recurso.
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A Representação Fazendária em sua manifestação considerando que as provas 
ilidem parcialmente o feito recomenda a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar procedente em parte o auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o valor 
adicionado arbitrado é maior que o declarado pelo contribuinte, o que leva a presumir 
que houve omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, porem houve 
equivoco por parte do autor do procedimento ao não conceder a redução de base de 
cálculo de 29.41%, a que tem direito o contribuinte, também houve equivoco em 
relação aos exercícios de 2004 e 2005, lançados nos contextos 6 e 7, uma vez que 
utilizou a base de cálculo reduzida do valor das vendas quando o correto seria utilizar o 
valor contábil.

Pelo exposto em reexame necessário voto pela manutenção da sentença de 
primeira instância e julgo improcedente os valores de R$ 74,95 (Setenta e quatro reais 
e noventa e cinco centavos), R$ 1.759,67 (Hum mil setecentos e cinqüenta e nove 
reais e sessenta e sete centavos), R$ 9.274,41 (Nove mil duzentos e setenta e quatro 
reais e quarenta e um centavos), e R$ 8.631,10 (Oito mil seiscentos e trinta e um reais 
e dez centavos), referente aos campos 4.11 a 7.11 respectivamente, do auto de 
infração nº. 2007/000223.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


