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ACÓRDÃO Nº.: 061/2008
PROCESSO: 2006/6860/501569          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 2015
RECORRENTE:SIGMA SERVICE ASSIST. TEC. A PRODUTO DE 
INFORMÁTICA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas. Redução da base de cálculo 29.41%. Lei 
1584/2005. Exclusão do benefício para operações apuradas em ação fiscal. 
Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração nº. 2006/002586 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento de crédito tributário no valor de R$ 2.203,49 (dois 
mil, duzentos e três reais e quarenta e nove centavos), mais acréscimos legais. 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 25 de fevereiro 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$ 
2.203,49 (Dois mil duzentos e três reais e quarenta e nove centavos), referente à 
venda de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio relativo ao 
periodo de 01/01/2006 a 08/11/2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação através de pessoa sem 
capacidade processual.

Os autos foram devolvidos ao órgão preparador para sanar a incapacidade 
processual, o mesmo apresentou impugnação, não argüiu preliminar, no mérito 
alega que os auditores penalizam em excesso o contribuinte uma vez que não 
lhe concedem a redução da base de calculo prevista na legislação vigente; que o 
levantamento especifico detecta a falta de emissão de notas fiscais; que a 
descrição do fato gerador se refere a saída de mercadorias tributadas não 
registradas nos livros próprios enquanto que o enquadramento aplicado direciona 
para obrigação acessória; que o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte 
é flagrante uma vez que as condições apresentadas no auto de infração são 
divergentes das praticadas, uma impõe obrigação principal, e outras obrigações 
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acessórias. Finalmente vem requerer que seja acolhida a impugnação e que o 
auto de infração seja julgado improcedente.

Julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento parcial julgando o auto de infração procedente em parte.

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

Devidamente notifica e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresenta recurso a este 
conselho, não argüiu preliminar, no mérito argumenta que uma das atribuições do 
fisco é orientar o contribuinte para que este não venha a praticar ilícitos fiscais, e 
jamais corrigi-lo impondo-lhe pesadas multas; que as multas previstas nos artigos 
48, 49 e 50 da Lei 1.287/01 são inconstitucionais, haja vista o caráter 
confiscatório. Finalmente vem requerer que se de acolhimento às suas razões 
para considerar o auto de infração improcedente.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomenda pela 
reforma da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja 
julgado procedente em sua totalidade.

Analisado e discutido o presente processo fica concluído que o contribuinte 
omitiu o registro de saídas de mercadorias tributadas.

Percebe-se também que houve equivoco por parte da julgadora de 
primeira instância ao conceder a redução da base de cálculo de 29.41%, uma vez 
que a infração refere-se ao exercício de 2006, onde a Lei 1584/2005 em seu art. 
4º. Não atribui mais a redução da referida base de calculo para diferenças 
constatadas em ação fiscal.

Ante ao exposto voto pela reforma da sentença de primeira 
instância para julgar o auto de infração nº. 2006/002586 procedente e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.203,49 (Dois 
mil duzentos e três reais e quarenta e nove centavos), acrescido das cominações 
legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


