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ACÓRDÃO Nº.:473/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/503901
REEXAME NECESSÁRIO: 2.56
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA.

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Contribuinte com direito a redução de base de cálculo de 58,82% nas saídas. 
Aplicada a redução. Soma a menor no valor das compras. Presunção 
parcialmente afastada. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2007/004834 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$2.384,92(dois 
mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), R$3.699,48(três 
mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) e 
R$209,80(duzentos e nove reais e oitenta centavos), referentes os campos 5.11 à 
7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedentes os valores de 
R$5.730,11(cinco mil, setecentos e trinta reais e onze centavos),  R$3.437,95(três 
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) e 
R$2.330,19(dois mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos), referentes os 
campos 4.11 à 6.11, respectivamente. Os Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo e 
Ildo João Cótica Júnior fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e 
Interessado, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 
de julho 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$ 
17.792,45 (Dezessete mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco 
centavos) proveniente da omissão de vendas de mercadoria tributadas, não 
registradas em livro próprio relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2005 e 2006, 
lançados nos contextos 4, 5, 6 e 7 respectivamente, conforme constatado por 
meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta e posteriormente por via postal, 
apresentou impugnação tempestiva alegando que o processo afronta os preceitos 
legais, pois o auditor equivocou-se quando não considerou em seus  
levantamentos, o estoque inicial e final informado no DIF, exceto em relação ao 
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contexto 4, que refeitos os cálculos o contexto 1 apurou o VA superior ao 
arbitrado pelo fisco, comprovando desta forma que não houve omissão de saídas. 
Os contextos 2 e 3 apuraram valores a recolher de R$ 2.384,92 e 3.699,48, 
menores que os reclamados no auto de infração de R$ 5.822,87 e R$ 6.029,67, 
respectivamente. Em relação ao contexto 4 a impugnante alega que o 
levantamento é o único que não está eivado de erros, apresentando 
demonstrativo com o valor a recolher de R$ 209,80.

Finalmente argumenta que para a validade do auto de infração seria 
imprescindível a apresentação das cópias dos livros fiscais, enquanto o autuante 
anexou apenas os levantamentos, não comprovando de onde surgiram tais 
dados, uma vez que se trata de ente publico, o qual está sujeito às formalidades 
legais e ao devido processo legal.

A julgadora de primeira instância emitiu despacho, solicitando a juntada 
dos livros fiscais do periodo fiscalizado (fls. 50).

Em atendimento ao despacho o contribuinte apresenta os livros solicitados 
e informa que não é praticado o estoque de seus produtos.

Em despacho de folhas 54 a julgadora de primeira instância solicitou o 
encaminhamento dos livros para uma análise comparativa entre os dados 
constantes do livro e os levantamentos que deram fundamentação ao auto de 
infração.

A assessoria técnica após analise da documentação refez os 
levantamentos emitindo nota técnica, (fls. 55/61).

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
2.359,66, parte do campo 4.1, R$ 2.397,86, parte do campo 5.11; R$ 3.699,48 
parte do campo 6.1 e R4 209,80, campo 7.1, todos os valores acrescidos das 
cominações legais. E absolvendo os valores de R$ 3.370,45 parte do campo 4.1; 
R$ 3.425,01 parte do campo 5.1 e R$ 2.330,19 parte do campo 6.1, submetendo 
sua decisão ao COCRE.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se, repetindo as 
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argumentações da impugnação, requerendo ao final que seja os presente recurso 
recebido, apreciado e deferido na forma mais benéfica ao contribuinte.

Visto analisado e discutido o presente processo verificou-se tratar de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, também ficou constatado que o 
autor do procedimento equivocou-se no levantamento utilizado uma vez que o 
mesmo somou o valor das compras à menor fato este que gerou um valor 
diferente ao apontado na inicial, e também há que se considerar que a empresa é 
optante pela redução da base de cálculos de 58,82%, uma vez que a mesma atua 
no ramo de restaurantes Face a não apresentação da documentação pelo 
autuante, que posteriormente foi juntada pela julgadora de primeira instância que 
refez os levantamentos e chegou a valores diversos aos encontrados na inicial. 

Pelo que foi apresentado, em reexame necessário, voto modificando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2007/004834 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$2.384,92(dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois 
centavos), R$3.699,48(três mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 
oito centavos) e R$209,80(duzentos e nove reais e oitenta centavos), referentes 
os campos 5.11 à 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedentes os valores de R$5.730,11(cinco mil, setecentos e trinta reais e 
onze centavos),  R$3.437,95(três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa 
e cinco centavos) e R$2.330,19(dois mil, trezentos e trinta reais e dezenove 
centavos), referentes os campos 4.11 à 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


