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ACÓRDÃO Nº.:551/2008
PROCESSO: 2007/6040/500520          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6988
RECORRENTE:NOLASCO E SOUZA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Constatação de omissão de saídas quando o saldo de caixa é 
credor. Calculado a omissão sobre o maior saldo credor no período. Aplicação da 
penalidade nos diversos momentos da ocorrência dos fatos geradores. Concedida 
redução da base de cálculo de 29.41% a que tem direito o contribuinte. 
Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº. 2007/000559 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$4.612,02(quatro mil, seiscentos e doze reais e dois 
centavos), relativo o campo 4.11 e R$ 1.688,51(um mil, seiscentos e oitenta e oito 
reais e cinqüenta e um centavos), relativo os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, e improcedente o valor de 
R$36.045,79(trinta e seis mil, quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), 
referente o campo 4.11. Voto divergente da conselheira Elena Peres Pimentel que 
votou pela procedência do auto. Os Srs. Marcelo Cláudio Gomes e Ricardo Shiniti 
Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. 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 12 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 40.657,81(Quarenta mil seiscentos e 
cinqüenta e sete reais e oitenta e um centavos), decorrente de saldo credor de 
caixa no valor comercial de R$ 338.806,64, constatado por meio de sua 
contabilidade conforme copias anexas do livro razão relativo ao exercício de 
2002. No campo 5.1 na importância de R$1.688,51 (Hum mil seiscentos e oitenta 
e oito reais e cinqüenta e um centavos), sobre omissão de receitas decorrente de 
entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente no valor 
comercial de R$ 14.070,60, constatado por meio de sua contabilidade conforme 
cópias do livro razão e do levantamento da conta caixa relativo ao exercício de 
2002.
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A autuada  foi intimada, compareceu aos autos com impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância conhece da impugnação nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância, apresentou 
recurso voluntário a este conselho argüiu preliminar de cerceamento ao direito de 
defesa alegando que a intimação se deu pessoalmente e conforme se verifica não 
foram entregues ao recorrente os respectivos levantamentos e que falha foi o 
inicio do lançamento cerceando o amplo direito de defesa e também corrobora 
para este amplo entendimento de cerceamento a tipificação errônea da 
penalidade, onde canaliza a razão da defesa para o indefensável diante da não 
correlação entre a descrição do ilícito, com a infração cometida e a penalidade 
aplicada.

No mérito argumenta que a base de calculo do tributo ICMS, é tido pela 
movimentação fiscal, tendo como periodo de apropriação do tributo, desta feita, 
conforme se verifica pelo levantamento perpetrado pelo autuante que ao final de 
cada mês, o caixa sempre fora devedor, demonstrando inexistir qualquer 
presunção de se auferir tributo, assim, não pode pelo simples fato de um dia no 
periodo mensal, ter ficado credor e ser objeto de se presumir e autuar a suposta 
evasão de tributo.

Isto posto não encontra guarita tal pretensão fiscal, ante a inexistência do 
referido débito, pelo que se requer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.
Em analise ao processo ficou constatado que em diversos períodos do exercício 
fiscalizado o contribuinte manteve caixa com saldo credor o que comprova que 
houve omissão de saídas. Ficou evidente que o autor do procedimento 
equivocou-se quando somou os valores dos referidos saldos credores de caixa 
para obter a base de cálculo das omissões de saídas, quando o correto seria usar 
o maior valor do saldo credor do exercício, uma vez que o valor maior corrige o 
menor. Porem há que se observarem as datas dos fatos geradores para a 
aplicação das penalidades, como no presente caso temos um saldo credor de 
caixa de R$ 34.488,44 em 22/01/2002 e em 30/07/2002 um saldo credor de caixa 
no valor de R$ 38.433,50, isso demonstra que temos dois momentos de 
incidência de fatos geradores do imposto.
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Portanto para a aplicação da penalidade no primeiro momento do fato 
gerador o valor da omissão de saídas é de R$ 34.488,44 que aplicada a redução 
da base de cálculo de 29.41% a que tem direito o contribuinte, passa a ser de R$ 
24.345,38 e o valor do ICMS exigido passa a ser de R$ 4.138,61; no segundo 
momento há que se usar para base de cálculo da omissão de saídas o diferencial 
entre o primeiro e o segundo momento do fato gerador que é de R$ 3.945,06 
aplicada a redução da base de cálculo de 29.41% passa para R$ 2.784,81 e a 
exigência tributária passa a ser de R$ 473,41

Pelo exposto voto reformando sentença de primeira instância em referencia 
ao campo 4.11 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 4.612,02 (Quatro mil seiscentos e doze reais e dois centavos), e 
manter a sentença de primeira instância em referencia ao campo 5.11 para 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.688,51 (Hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e um centavos), 
ambos os valores acrescidos das cominações legais. E absolver o contribuinte do 
valor de R$ 36.045,79(Trinta e seis mil e quarenta e cinco reais e cinqüenta e um 
centavos), que lhe faz imputação parte do campo 4.11 do auto de infração 
2007/0005559.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de setembro de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


