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ACÓRDÃO Nº.: 275/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/503285 
REEXAME NECESSÁRIO: 1.913
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: MOURA & REZENDE LTDA.

EMENTA: ICMS. Contribuinte não registra saídas de mercadorias tributadas. 
Concedida a redução de base de cálculo de 29,41%. Improcedente valor 
encaminhado a reexame necessário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 4.543,89 
(quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos). 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, Paulo Afonso Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 28 de abril de 2008, a conselheira Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
15.450,14 (Quinze mil quatrocentos e cinqüenta reais e quatorze centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro de registro de 
saídas relativo ao exercício de 2005 conforme foi constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva com as 
seguintes alegações: que o valor correto de atribuição do VA de 50% é sobre o 
valor das entradas de mercadorias, que assim a omissão é de R$ 38.499,12, e o 
ICMS devido é de R$ 4.619,89

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto 
de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$10.906,25 (Dez mil novecentos e seis reais e vinte 
cinco centavos), acrescido das cominações legais.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifesta ao 
processo.

O chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento tão 
somente em relação ao valor de R$ 4.543,89, relativo ao contexto 4 uma vez que 
ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 58, parágrafo único da Lei 1288/01 
estando assim sujeito a reexame necessário.

Em análise ao processo ficou constatado que o contribuinte omitiu o 
registro de saídas de mercadorias tributadas, conforme está constatado no 
levantamento conclusão fiscal. Porem também se constatou que não foi 
concedida a redução da base de cálculo de 29,41%, a que  tem direito o 
contribuinte.

Pelo exposto vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira 
instância ao julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2006/003048, 
portanto voto pela manutenção da sentença de primeira instância que julgou 
improcedente o valor de R$ 4.543,89, encaminhado a reexame necessário.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


