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ACÓRDÃO Nº.:413/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/502865 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.263
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: BERNARDES & CRUZ LTDA.

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Exigência 
tributária sem a redução da base de cálculo de 29,41% a que tem direito o 
contribuinte. Concedida redução de base de cálculo em primeira instância. 
Improcedente valor encaminhado a reexame necessário.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente os valores de R$ 662,16 (seiscentos e sessenta e 
dois reais e dezesseis centavos), R$ 584,38 (quinhentos oitenta e quatro reais e 
trinta e oito centavos) e R$ 674,32 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e 
dois centavos), referentes os campos 4.11, 5.11 e 7.11, 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 17 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
6.837,24 (Seis mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte quatro centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio 
relativo aos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004, lançados nos contextos 4, 5, 
6 e 7 respectivamente, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argumenta que 
a auditoria relativa ao periodo de 2001 é nula por já estar prescrito o prazo, e que 
o agente do fisco no levantamento conclusão fiscal não considerou as vendas 
retidas e isentas como receitas da empresa, que considerou apenas a vendas de 
mercadorias tributadas com isso acarretando a omissão de vendas em todo o 
periodo fiscalizado.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

O contribuinte foi notificado e intimado da sentença de primeira instância e 
do parecer da Representação Fazendária, não se manifestou aos autos.

As folhas 44 o chefe do CAT emite despacho para que se de 
prosseguimento em reexame necessário tão somente aos valores de R$ 662,16 
(Seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), R$ 584,38 (quinhentos 
e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e R$ 674,32 (Seiscentos e setenta 
e quatro reais e trinta e dois centavos), relativos aos contextos 4, 5 e 6.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte deixa de registrar saídas de mercadorias tributadas, falta de registro 
esta constatada por meio do levantamento da conta mercadorias – conclusão 
fiscal, ficando desta forma presumida a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas. Também ficou constatado que o sujeito passivo não traz nenhuma 
prova aos autos que pudesse afastar a referida presunção.

Também verificou-se que o autor do procedimento ao lavra o auto de 
infração não concedeu a redução da base de cálculo a que tem direito o 
contribuinte, desta vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira instância 
ao conceder a redução da base de cálculo de 29,41% e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Pelo exposto em reexame necessário voto confirmando a decisão de 
primeira instância e julgar improcedente os valores de  R$ 662,16 (Seiscentos e 
sessenta e dois reais e dezesseis centavos), R$ 584,38 (quinhentos e oitenta e 
quatro reais e trinta e oito centavos) e R$ 674,32 (Seiscentos e setenta e quatro 
reais e trinta e dois centavos), referente aos campos 4.11, 5.11 e 7.11 
respectivamente do auto de infração. 2006/002507.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


