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ACÓRDÃO Nº.: 272/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6860/500296
REEXAME NECESSÁRIO: 1.984
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VICENTE DE SOUZA NUNES

EMENTA: ICMS. Concedido benefício de redução da base de cálculo em 29,41%. 
Benefício extinto pelo Artigo 4º, inciso V da Lei 1.584/2005. Procedente parte 
encaminhada a reexame necessário. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na parte 
que julgou procedente o valor de R$ 1.207,76 (um mil, duzentos e sete reais e 
setenta e seis centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, João Campos de Abreu, Elena Peres Pimentel 
e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de maio 
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$ 
4.106,61 (Quatro mil cento e seis reais e sessenta e um centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio relativo ao 
exercício de 2006, conforme constatado por meio do levantamento do movimento 
financeiro.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância concede a redução da base de calculo de 
29,41%, e julga o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.898,85, acrescido das 
cominações legais.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração procedente na sua 
totalidade.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou aos autos.
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O chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento ao feito 
tão somente em relação ao valor de R$ 1.207,76 relativo ao contexto 4 que fora 
julgado improcedente e que ultrapassa o valor de alçada previsto no art. 58 § 
único a lei 1288/01.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte omitiu saídas de mercadorias tributadas, uma vez que no 
levantamento verificou-se que o mesmo teve suas despesas superiores as 
receitas auferidas no exercício fiscalizado, ficando desta forma presumidas a 
omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Também se constatou que a julgadora de primeira instância ao analisar o 
presente auto de infração concedeu a redução de base de calculo de 29,41%, 
portanto a mesma equivocou-se uma vez que o Art. 4º, inciso V da Lei
1.584/2005, determina que as diferenças de ICMS a recolher apuradas como 
omissões de saídas em ação fiscal não podem utilizar-se dos benefícios fiscais, 
contidos na Lei 1.303/2002, que trata da redução da base de cálculo de 29.41%.

Pelo exposto, em reexame necessário voto reformando sentença de 
primeira e julgo procedente o valor de R$ 1.207,76 (Hum mil duzentos e sete reais 
e setenta e seis centavos), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


