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ACÓRDÃO Nº.:409/2008
PROCESSO: 2007/6010/500737         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.081
RECORRENTE: ÓTICAS BURITI LTDA. - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Emissão de notas fiscais de transferência com valor do tributo 
registrado e recolhido a menor. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 
2007/004043 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.751,71 (um mil, setecentos e cinqüenta e um reais e setenta e um 
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, Elena Peres Pimentel, Paulo Afonso Teixeira e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de maio de 2008, o 
conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.751,71 (Hum mil setecentos e cinqüenta e um reais e setenta e um centavos), 
referente a apuração a menor do imposto em livro fiscal próprio, relativo ao 
exercício de 2006, conforme constatado no levantamento Básico do ICMS.

A autuada foi intimada apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente notificado da sentença de primeira instância aos 27 dias do 
mês de novembro de 2008. Aos 18 dias do mês de dezembro de 2007 foi lavrado 
termo de perempção.

Aos 28 dias do mês de dezembro o contribuinte apresentou recurso 
voluntário a este conselho, argüiu em síntese que se houve apuração do ICMS a 
menor referente o exercício de 2006, na matriz, consequentemente haverá 
apuração de crédito de ICMS a menor na filial, gerando um valor de igual 
montante com o ora autuado pela Fazenda Publica, dando como errôneas as 
transferências efetuadas da matriz para a filial da mesma empresa. Entende 
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também, que, se os valores apurados nos autos estiverem corretos e a empresa 
tem a obrigação do pagamento, requer que seja apurado o mesmo levantamento 
referente ao periodo ora alcançado para levantar os créditos relativos à filial, pois 
a empresa por não agir de má fé entende que o valor apurado tem que ser de  
igual valor ao contencioso apresentado pela Fazenda Publica Estadual.

Isto posto requer que seja o presente recurso atendido, no que compete a 
novo prazo para o procedimento de novo levantamento básico desta vez junto à 
filial, por demonstrar pelos elementos de fato e de direito, bem como pelos 
documentos acostados e, por conseguinte adiado o resultado do processo nº. 
2007/6010/500737, lavrado pela fazenda publica.

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

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte emitiu e lançou a menor o débito do imposto de notas fiscais de 
transferência de mercadorias da matriz para a sua filial, deixando desta forma de 
recolher o imposto devido.

Portanto vejo ter agido acertadamente o julgador de primeira instância ao 
julgar procedente o auto de infração, pelo que voto confirmando sentença de 
primeira instância e julgo procedente o auto de infração nº. 2007/004043 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.751,71 (Hum mil setecentos e cinqüenta e um reais e setenta e um centavos), 
acrescido das cominações legais.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


