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ACÓRDÃO Nº:593/2008
PROCESSO Nº : 2006/6010/500879          
REEXAME NECESSÁRIO: 1903
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARIA JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA

EMENTA: ICMS. I. Exigência fiscal embasada em levantamento do movimento 
financeiro. Não utilização dos saldos de fornecedores em aberto. Erro técnico de 
auditoria. Lançamento improcedente. II. Exigência tributária com base em 
levantamento da conta mercadorias. Margem de lucro aplicada divergente da 
Resolução SEFAZ nº 281/03. Lançamento improcedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/002934 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$1.660,42 (um mil, 
seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) e R$784,25 (setecentos 
e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), referente os campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de julho de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada a pagar ICMS, na importância de 
R$1.660,42 (um mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2002, conforme constatado através do 
Levantamento do Movimento Financeiro, referente ao contexto 4. No contexto 5, 
foi autuada a pagar ICMS, na importância de R$784,25 (setecentos e oitenta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001, 
conforme constatado através do Levantamento conclusão fiscal. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde contesta o procedimento 
efetuado, falando sobre o exercício de 2001, que todo contribuinte tem o beneficio 
fiscal da redução de base de cálculo, para que a tributação seja de 12%. Que este 
levantamento foi lavrado com base na Resolução SEFAZ nº 061/96 e que o índice 
de lucratividade é 40%, com vigência até 31/12/2002, entretanto, foi utilizado o 
índice de 50%, não restando nenhuma diferença a recolher. Quanto ao exercício 
de 2003, também faz jus ao beneficio fiscal da redução de base de cálculo, para 
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que a tributação seja de 12%. Que falta o caixa inicial, fornecedores em aberto e 
o pagamento dos fornecedores, apresenta alguns movimentos de compras, que 
não foram considerados. Requer ao final o cancelamento do auto de infração.

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda é referente à omissão de 
saídas de mercadorias tributadas relativas aos exercícios de 2002 e 2001. Quanto 
a primeira infração, campo 4, diz que a razão assiste a autuada, pois não foram 
considerados no levantamento financeiro os valores de R$16.235,66 de 
fornecedores em aberto e de R$5.890,26 de fornecedores pagos, relativo as 
notas fiscais fls. 33/39 e 41/45. E o saldo inicial de caixa do exercício de 2002, foi 
considerado zero, conforme declaração anual de imposto de renda, que ao final 
constata que não houve omissão de saídas de mercadorias. Quanto a segunda 
infração, a Resolução SEFAZ nº 61/96, vigente a época do fato gerador, índice de 
lucro bruto de 40%, para o ramo de atividade da empresa. Que face a isso, não 
foi detectado omissão de saídas de mercadorias tributadas. Julga improcedente o 
auto de infração.  

A Representação Fazendária, manifesta recomendando a manutenção da 
sentença de primeira instância, pela improcedência.

Efetivamente ocorreu falha no procedimento fiscal realizado pelo agente do 
fisco, pois não considerou os valores de R$16.235,66 de fornecedores em aberto 
e de R$5.890,26 de fornecedores pagos, relativo as notas fiscais fls. 33/39 e 
41/45. O saldo de caixa do exercício de 2002 foi considerado zero de acordo com 
informação contida na declaração anual simplificada do ano-calendário de 2001, 
fls. 06 dos autos. E refazendo os cálculos do levantamento embasador do 
procedimento, não há nenhuma omissão nesse período.

O índice de margem de lucro bruto, foi aplicado erroneamente, pois 
considerou 50%, quando o correto seria 40%, conforme dispõe a Resolução 
SEFAZ nº 61/96. Aplicando o VA correto inexiste omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/002934 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$1.660,42 (um 
mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) e R$784,25 
(setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), referente os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


