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ACÓRDÃO Nº.:  065/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6860/500009 
REEXAME NECESSÁRIO: 1950
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: JOSE RIBEIRO DA SILVA O MARANHENSE

EMENTA: ICMS. Vendas brutas do exercício, insuficientes para assegurar o 
mínimo de valor adicionado. Aplicada a redução da base de calculo de 29.41%. 
Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 769,41 
(setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos). 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 27 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$ 
2.615,23 (Dois mil seiscentos e quinze reais e vinte três centavos), referente à 
saída de mercadorias tributadas não registradas em livro próprio relativo ao 
exercício de 2005, conforme constatado por meio do levantamento conclusão 
fiscal.

A autuada foi intimada, não comparecendo ao processo incorrendo em  
revelia.

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente em 
parte condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 1.846,09 (Hum mil oitocentos e quarenta e seis reais e nove centavos), com a 
penalidade sugerida no campo 4.15 mais acréscimos legais.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Notificado e intimado da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou.
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O chefe do CAT emite despacho determinando a subida dos autos a 
reexame necessário conforme previsto no art. 56, IV, f da lei 1288/01 uma vez que 
o valor de R$ 769,41 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um 
centavos) fora julgado improcedente. 

Analisado e discutido o presente processo podemos constatar que as 
vendas brutas apuradas no exercício fiscalizado não são suficientes para 
assegurar o valor mínimo do valor adicionado o que indica que houve omissão de 
saídas de mercadorias sem o devido pagamento do imposto.

Também fica evidenciado que em momento algum o contribuinte contesta a 
autuação, entretanto percebe-se que o autor do procedimento não aplicou a 
redução da base de cálculo de 29.41% à que tem direito a autuada.

Portanto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira instância que 
refez os cálculos aplicando a redução da base de calculo que é pertinente ao caso 
e julgou o auto de infração procedente em parte.

Pelo exposto voto confirmando a decisão de primeira instância para julgar 
improcedente e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 769,41 (Setecentos e 
sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), que lhe faz imputação o auto de 
infração nº. 2007/000023.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


