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ACÓRDÃO Nº:428/2008
PROCESSO Nº: 2007/7270/500049
REEXAME NECESSÁRIO:1969
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: A. D. MENDES

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas constatadas em levantamento 
do movimento financeiro. Afastada a presunção pelo contribuinte. Reexame 
necessário improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$1.306,20 
(mil trezentos e seis reais e vinte centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros  Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo 
Sardinha e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de 
maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR : Fabíola Macedo de Brito 

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher o ICMS na 
importância de R$ 2.560,28 (dois mil quinhentos e sessenta reais e vinte e oito 
centavos), referente à saída de mercadorias tributadas não registradas no Livro 
Próprio , no valor comercial de R$ 15.060,48 (quinze mil sessenta reais e 
quarenta e oito centavos), relativo ao período de 01/01/2004 à 31/12/2004. 

Em análise a Julgadora de Primeira Instância, sentenciou que o 
contribuinte está devidamente identificado , bem como a infração e penalidade 
estão aplicadas corretamente.

Afirma que a base de cálculo descrita no campo  4.8, reduzida de 29,41% 
deve ser reformada para R$ 7.376,98 e o valor originário  constituído no campo 
4.11 deve ser reduzido para R$ 1.254,08 (mil duzentos e cinqüenta e quatro reais 
e oito centavos).

A Julgadora de Primeira Instância, julgou procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/000395, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário na importância de R$1.254,08 (mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e 
quarenta e oito centavos).
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Consta nos autos despacho n.223/2008, dando prosseguimento ao feito tão 
somente em relação a parte  sujeita ao reexame necessário, relativa ao contexto 
4.11, no valor de R$1.306,20 (mil trezentos e seis reais e vinte centavos).

Os autos foram encaminhados ao COCRE e após análise mais acirrada do 
auto de infração, julgou improcedente o auto de infração, tendo em vista que não 
constam nos autos qualquer elemento que possa ratificar o crédito tributário.

De todo exposto, voto, pela confirmação  da sentença de primeira 
instância, absolvendo o sujeito passivo  da parte do contexto 4.1 do auto de 
infração n. 2007/000395, na importância 1.306,20 (mil trezentos e seis reais e 
vinte centavos), o qual foi encaminhado para reexame necessário.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


