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ACÓRDÃO Nº: 364/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/501128 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.992
RECORRENTE: KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS: I – omissão de vendas de mercadorias tributadas caracterizada 
pela saídas de mercadorias não registradas no livro próprio. Lançamento 
procedente; II – ICMS recolhido a menor, apuração do imposto pela alíquota 
normal, concedido a redução de 29,41%. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração nº 2007/001492 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$ 98,59 (noventa e oito reais e cinqüenta e nove 
centavos) e R$ 13.387,98 (treze mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e 
oito centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 7.542,87 (sete mil, quinhentos e 
quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), referente o campo 5.11. Voto 
divergente do Conselheiro João Gabriel Spicker. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de 
maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 21.029,44 (vinte e um mil, 
vinte e nove reais e quarenta  e quatro centavos), referente cobrança de ICMS 
pela omissão de registro de saída de mercadorias tributadas constatada através 
de levantamento conclusão fiscal e o aproveitamento indevido do benefício fiscal 
de microempresa, constatado por meio do levantamento básico do ICMS, no 
exercício de 2005. 
   

A autuada foi intimada por via postal, não apresentando defesa no prazo
legal, tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento das importâncias de R$ 98,59 
(noventa e oito reais e cinqüenta e nove centavos), campo 4.11, e R$ 20.930,85 
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(vinte mil novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), campo 5.11,   
acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não  argüiu  preliminar  e no 
mérito requer a improcedência do auto de infração, alegando apenas quanto a 
infração do campo 5.1, que o levantamento foi elaborado de forma incorreta, que 
ao calcular o montante de imposto devido em operações de saídas, a base de 
cálculo deveria ser reduzida no percentual de 29,41%, o que não feito, refez os 
cálculos entre crédito e débito, e informa que o montante do imposto devido não 
deve ultrapassar o total de R$ 13.387,98.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração, considerando que no 
recurso solicita a redução na base de cálculo conforme legislação em vigor.

Em análise aos autos, verifica-se que o autuante informa no campo 4.11  
que a falta de recolhimento do ICM refere-se a saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, contatado por meio de levantamento conclusão 
fiscal e no campo 5.11 diferença de ICMS não recolhida pela falta de 
requerimento de microempresa em 2005.

O levantamento que deu suporte à infração constante do campo 4.11,  foi 
elaborado dentro dos parâmetros e técnicas regulares, compreende a análise 
comparativa da receita da empresa com as despesas realizadas  (compras + 
estoque inicial – estoque final). Em síntese  é a composição do fluxo de caixa, 
buscando a presunção que as vendas registradas são suficiente para cobrir todos 
os desembolsos verificados no período analisado, ficando constatado diferença 
de valor apurado a menor, caracterizando omissão de vendas. O autuante juntou
todos os documentos necessários para comprovação do feito, portanto correta a 
lavratura do auto de infração.

Quanto a infração do campo 5.11, entendo que  na apuração do imposto 
pela alíquota normal, deve ser concedido a redução de 29,41% que o sujeito 
passivo tem direito.

Deste modo, refazendo os cálculos do levantamento às fls. 04, o valor 
originário do tributo descrito no campo 5.11 do auto de infração deve ser 
reformado para R$ 13.387,98.

Diante do exposto, voto pela reforma da sentença prolatada em primeira 
instância e  pela procedência em parte do auto de infração  nº. 2007/001492, e 
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condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 98,59 (Noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) referente ao campo 
4.11 e R$ 13.387,98 (Treze mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e oito 
centavos), campo 5.11, mais acréscimos legais e absolver no valor de R$ 
7.542,87 (Sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


