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ACÓRDÃO Nº.: 063/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6880/500147 
REEXAME NECESSÁRIO: 1923
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO:JOSE SOARES NETO E CIA. LTDA.

EMENTA: ICMS. Presumida a omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Despesas superiores às receitas. Impossibilidade de aplicação de 
proporcionalidade entre mercadorias tributadas e isentas. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação do fato gerador, argüida pela REFAZ. No mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.990,55 (um 
mil, novecentos e noventa reais e cinqüenta e cinco centavos). Voto divergente 
da Conselheira Elena Peres Pimentel. 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 
28 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$ 
3.149,12 (Três mil cento e quarenta e nove reais e doze centavos) por omissão 
de registro de saídas constatado através de levantamento do movimento 
financeiro relativo ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação não argüiu preliminar 
apenas argumenta que anexa relatório que demonstra o valor dos fornecedores 
em aberto no inicio e fim do periodo analisado de 01/01/2006 a 31/07/2006, que 
se for considerado haverá substancial redução no valor do crédito tributário 
levantado.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente em parte condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.158,56 acrescido das 
cominações legais e submete sua decisão à apreciação do COCRE nos termos 
do art.l 56, inciso IV, alínea f e 58 parágrafo único da Lei nº. 1.288/01.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a reforma 
da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração nulo, considerando 
que o levantamento do movimento financeiro não apresenta caixa inicial e 
tampouco justifica sua inexistência. 

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifesta.

Analisado e discutido o presente processo constata-se que não houve a 
separação das mercadorias tributadas das isentas, a julgadora de primeira 
instância refaz os cálculos aplicando a proporcionalidade entre as mercadorias 
tributadas e isentas e chega a um valor de R$ 9.654,43 de omissão de vendas 
que aplicado o valor da redução da base de cálculo de 29.41%, obtém um valor 
de R$ 1.158,56 (Hum mil cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e seis 
centavos), de imposto a pagar, portanto absolvendo o sujeito passivo do valor de 
R$ 1.990,55 (Hum mil novecentos e noventa reais e cinqüenta e cinco centavos).

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.990,55 
(Hum mil novecentos e noventa reais e cinqüenta e cinco centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


