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ACÓRDÃO Nº.:093/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6120/500018 
REEXAME NECESSÁRIO: 1899
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO:JOSE HAGAUS NASCIMENTO RODRIGUES

EMENTA: ICMS. Omissão de saída de mercadoria constatada através da conta 
mercadoria. Utilização do valor da base de cálculo no levantamento. 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. 2007/000244 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 660,10 (seiscentos e 
sessenta reais e dez 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 20 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$ 
660,10 (Seiscentos e sessenta reais e dez centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, conforme constatado por 
meio do levantamento conclusão fiscal no periodo de 01/07/05 à 31/12/05.

A autuada foi intimada apresentou impugnação onde argumenta que o 
autuante arbitrou um lucro de 20%, o que está totalmente divorciado da realidade 
econômica de nosso país; que com a plano de estabilização econômica foi 
retirado das empresas a oportunidade de auferir grandes lucros; e que se a 
empresa vendeu com lucros pequenos não pode ser tributada por receita que 
não auferiu.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente submetendo a decisão à 
apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de 
infração.
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Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte se manifesta dizendo que a 
sentença de primeira instância não deve ser alterada, uma vez que a julgadora 
enfrentou os pontos controversos e efetivou justa prestação jurisdicional.

Analisando o presente processo pode-se constatar que o autuante 
equivocou-se ao elaborar o levantamento, uma vez que se utilizou da base de 
cálculo reduzida como valor de vendas, quando o correto seria usar o valor 
contábil, portanto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira instância 
quando refez os cálculos e concluiu que não houve omissão de saídas e julgou o 
auto de infração improcedente.

Ante ao exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e 
julgo improcedente o auto de infração nº. 2007/000244, absolvendo o sujeito 
passivo do valor de R$ 660,10 (Seiscentos e sessenta reais e dez centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


