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ACÓRDÃO Nº: 305/2008
PROCESSO Nº : 2007/6010/500739          
REEXAME NECESSÁRIO: 2110
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ELISANGELA SILVA SOUZA

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias apuradas em conta do 
movimento financeiro. Concessão do benefício da redução de base de cálculo em 
29,41%. Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no 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$ 
1.205,55 (um mil, duzentos e cinco reais,  cinqüenta e cinco centavos), referente 
ao campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, nos contextos seguintes:
Contexto 4: A importância de R$4.142,03 (quatro mil, cento e quarenta e dois  
reais e três centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro fiscal próprio, conforme constatado através do levantamento 
financeiro, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003.    
Contexto 5: A importância de R$4.099,09 (quatro mil, noventa e nove reais e 
nove centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não registradas no 
livro fiscal próprio, conforme constatado através do levantamento financeiro, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.    

Termo de revelia foi juntado aos autos, face o não pagamento do crédito 
tributário reclamado e a não apresentação de impugnação, fls. 204 dos autos.

A Julgadora Singular lavra sentença, onde diz que face a revelia decretada 
e conforme art. 57 da Lei nº 1.288/2001, constata-se que o sujeito passivo está 
perfeitamente identificado no auto de infração e a intimação foi válida. Os 
levantamentos financeiros juntados aos autos comprovam a omissão de saídas 
de mercadorias tributadas e a conseqüente falta de recolhimento do imposto 
devido, uma vez que a somatória das despesas suplantaram o valor das receitas. 
Contudo, na apuração do imposto, não foi concedido a redução de base de 
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cálculo, face a isso, modifica-se o valor para condenar aos valores de R$4.742,11 
e R$17.020,85, relativo aos campos 4 e 5, é que se condena em parte.  

Representação Fazendária, recomenda a manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância.

O Chefe do CAT, através do Despacho nº 124/2008, que face o não 
comparecimento do contribuinte, que se dê prosseguimento ao feito, somente 
quanto reexame necessário, ou seja quanto ao contexto 5, na importância de 
R$1.205,55.

Efetivamente ocorreu omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
conforme constatado através do levantamento financeiro, deixando de cumprir o 
que determina a legislação tributária, relativo a falta de recolhimento do imposto 
devido, uma vez que a somatória das despesas suplantaram o valor das receitas.

Entretanto, na apuração do ICMS devido não foi concedida a redução de 
base de cálculo de direito do contribuinte. Entendo, que neste caso, deve-se 
recalculado para reformar a sentença de primeira instância e dar a redução de 
29,41%, conforme permissivo legal. 

O reexame necessário se fez somente quanto a parte de R$1.205,55, 
relativo ao contexto 5, pois o contexto 4, não atingiu o valor de alçada. E face a 
não apresentação de recurso voluntário por parte do contribuinte, o julgamento se 
deu somente quanto a essa parte. 

Entendo que a sentença prolatada está correta e o valor absolvido relativo 
ao campo 5, está correto e deve prevalecer, para se fazer justiça fiscal.

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$1.205,55 (um mil, 
duzentos e cinco reais,  cinqüenta e cinco centavos), referente ao campo 5.11.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


