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ACÓRDÃO Nº:131/2009
PROCESSO Nº: 2007/6940/500055
REEXAME NECESSÁRIO: 2.306
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: H. L. A. BORGES

EMENTA: Levantamento Financeiro. Autuação sem Concessão de Benefício a 
que Tem Direito o Contribuinte. Redução de Base de Cálculo - Não há que 
prevalecer a cobrança do valor referente à redução da base de cálculo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, na parte que julgou improcedente o valor de R$ 1.261,97 (hum mil, 
duzentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), parte do campo 4.11. 
O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado por ter deixado de recolher ICMS na 
importância de R$. 4.290,93 (quatro mil, duzentos e noventa reais e noventa e 
três centavos), referente a presunção de saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, comprovado através das receitas inferiores ao valor 
das despesas efetivamente realizadas, relativa ao período de 01.01.2004 a 
31.12.2004, constatado por meio do levantamento do movimento financeiro.

O auditor autuante fez juntada dos documentos de fls. 03/08.

Intimado, o contribuinte não apresentou a impugnação, sendo lavrado o 
termo de revelia de fls. 10.

Em despacho de fls. 13/14, a julgadora de primeira instância aduz que o 
sujeito passivo foi intimado no dia 29/06/2007, uma sexta feira, e que, portanto, o 
prazo legal de vinte dias para impugnação ou pagamento começou a correr no dia 
útil seguinte, (segunda feira), tendo seu término ocorrido no dia 23.07.2007, 
determinando o retorno dos autos à delegacia de origem para que fosse renovada
a intimação, reabrindo o prazo para impugnação.
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Conforme constatado pelo documento de intimação de fls. 15, o 
contribuinte foi intimado por via direta, sendo que fora recebido por procurador, 
conforme descrito no campo 4.1 da intimação.

Tendo em vista a não manifestação da autuada, em 04/12/2007, foi lavrado 
o termo de revelia, de fls. 16.

A julgadora de primeira instância, em sentença de fls. 18/20, relata que o 
levantamento financeiro foi elaborado dentro das técnicas e parâmetros 
estabelecidos na legislação tributária, sendo que o valor das receitas foram 
inferiores ao total das despesas, presumindo-se a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, e que, contudo, na apuração do imposto não foi 
concedida a redução de base de cálculo de direito do contribuinte, e que deste 
modo a base de cálculo descrita no campo 4.8 do auto, reduzida de 29,41%, deve 
ser reformada para R$. 17.817,43, e o valor originário constituído no campo 4.11; 
deve ser reduzido para R$. 3.028,96 (três mil, vinte e oito reais e noventa e seis 
centavos).

Que diante da revelia, julgou procedente em parte o auto de infração nº 
2007/003096, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$. 3.028,96 (três mil, vinte e oito reais e noventa e seis centavos), e 
absolvendo no valor de R$. 1.261,97 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e 
noventa e sete centavos), parte do campo 4.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls. 21, recomendou 
pela confirmação da decisão de primeira instância.

Intimado, via AR, da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifestou.

Através do despacho do Chefe do CAT de fls. 25, verso, determina o 
retorno dos autos à origem para intimação do contribuinte em relação à parte 
condenatória.

Intimado o contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT de fls. 30, que considerando que o 
processo alcançou seus objetivos em relação ao valor condenado, terminou o 
prosseguimento do feito tão somente em relação à parte absolvida no valor de 
R$. 1.261,97.

Em análise ao processo ficou constatado que ao efetuar o levantamento a 
autoridade lançadora não concedeu a redução da base de cálculo de 29,41% a 
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que tem direito o contribuinte, portanto, entendo que agiu de forma acertada a 
julgadora de primeira instância quando efetuou a redução e julgou improcedente o 
referido valor. Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando 
a decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o valor de R$ 
1.261,97 (hum mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), 
parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


