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ACÓRDÃO Nº.:398/2008
PROCESSO: 2006/6040/503217         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.718
RECORRENTE: PLANALTO COM. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Valor adicionado arbitrado maior que o declarado. Presunção parcialmente 
afastada. Concedido redução da base de cálculo de 29.41%. Lançamento 
procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte do auto de infração nº. 
2006/002969 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 1.636,00 (um mil e seiscentos e trinta e seis reais), R$ 2.408,00 
(dois mil e quatrocentos e oito reais) e R$ 1.690,00 (um mil e seiscentos e noventa 
reais), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; 
e improcedente os valores de R$ 681,82 (seiscentos e oitenta e um reais e oitenta 
e dois centavos), R$ 1.003,05 (um mil e três reais e cinco centavos) e R$ 704,04 
(setecentos e quatro reais e quatro centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. 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 Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$ 8.122,91 (Oito mil cento e vinte dois reais e noventa e um centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2001, 2002 e 2003, lançados nos contextos 4, 5 e 6 respectivamente, 
conforme constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por via direta, comparecendo aos autos informando 
que está registrada ao sistema de microempresa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto 
de infração procedente.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário a este conselho alegando que em 
nenhum momento o fisco informou quais as saídas de mercadorias que não foram 
registradas, requerendo a nulidade do auto de infração.

Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.

Em sessão plenária realizada aos 08 dias do mês de outubro de 2007, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu converter o julgamento em 
diligencia para que a agencia de atendimento junte o enquadramento de 
microempresa relativo aos períodos de 2001 a 2003.

Às folhas 162 junta-se ao processo requerimento de enquadramento ao 
Sistema de Microempresa indeferido.

Ás folhas 163 a autora do procedimento em atendimento ao despacho de nº. 
071/2007 manifesta-se alegando que no dossiê da empresa não se encontra 
arquivado nenhum dos requerimentos solicitados; que no sistema SIAT, encontra-
se somente o enquadramento de microempresa referente ao exercício fiscal de 
2003 indeferido.

Em nova sessão plenária realizada aos 11 dias do mês de fevereiro de 
2008, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu converter o 
julgamento em diligencia, para que a agencia de atendimento de Palmas, em 
atenção à resolução 071/2007, manifeste-se sobre o despacho de fls. 163 da 
autora do lançamento.

Em despacho o chefe da agencia de atendimento de Palmas declara que 
após analise dos autos, verificação do dossiê da empresa e do sistema SIAT, estar 
de acordo com o despacho 02/2007 de folhas 163.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o 
contribuinte omite o registro de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o 
mesmo não trás aos autos quaisquer provas que possam invalidar a exigência 
tributaria lançada na inicial.

Também podemos verificar que o autor do procedimento ao lavrar o 
presente auto de infração não concedeu a redução de base de cálculo de 29,41% 
a que tem direito o contribuinte, portanto refazendo os cálculos e concedendo a 
devida redução chegamos a um valor diverso aos exigidos na inicial.
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Pelo exposto conheço do recurso dou-lhe provimento parcial para julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2006/002969, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.636,00 (Hum 
mil seiscentos e trinta e seis reais), R$ 2.408,00 (Dois mil quatrocentos e oito reais) 
e R$ 1.690,00 (Hum mil seiscentos e noventa reais), referentes aos campos 4.11 a 
6.11 respectivamente mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
681,82 (Seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), R$ 1.003,05 
(Hum mil e três reais e cinco centavos) e R$ 704,04 (Setecentos e quatro reais e 
quatro centavos). 

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


