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ACÓRDÃO Nº:162/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503664          
REEXAME NECESSÁRIO: 2228
REQUERENTE: S. R. DE SOUZA E CIA. LTDA.
INTERESSADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Constatada em Levantamento Especial. Saída de 
Mercadorias Tributadas. - Deve prevalecer o lançamento do crédito tributário, 
quando o ilícito não foi afastado pelo contribuinte, porém, extinto o crédito pelo 
benefício da Lei nº 1.892/2008.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/004539 em relação ao crédito tributário 
no valor de R$ 2.995,18 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezoito 
centavos), R$ 12.497,60 (doze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta 
centavos) e R$ 6.568,55 (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e 
cinco centavos), lançados nos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais e extintos pela Lei 1.892/08. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
22.061,33 (vinte e dois mil, sessenta e um reais e trinta e três centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas e registradas como operação sem débito do 
imposto, outras, no livro fiscal próprio, relativo ao período de 01.03.2005 á 
30.06.2007, conforme constatado através do levantamento especial , contido nos 
contextos 4, 5 e 6 dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 08/10/2007.   

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente identificado, 
foi intimado regularmente via direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente, a autoridade lançadora é competente para efetuar o lançamento. 
A demanda decorre das saídas de mercadorias tributadas, cujo registro nos livros 
próprios consta como em outras, como se não fossem tributadas. A Autuada pede a 
redução de base de cálculo em 29,41%, o que é possível sua concessão, alterando 
o valor do imposto original a ser recolhido. Com essas considerações, julga 
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procedente em parte para condenar ao pagamento do crédito na importância de R$ 
2.114,30, campo 4; R$ 12.497,60, campo 5 e R$ 6.568,55 no campo 6 e 
improcedente no restante.   

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, pela procedência parcial do feito.

O contribuinte, em manifestação ao reexame necessário, diz que não sabia 
da possibilidade de ser auditado em tão pouco tempo e que vê no desconto em 
29,41% uma forma de atenuar a tributação ao contribuinte, bem a utilização do 
aproveitamento de crédito. Mas, que solicita uma revisão na sentença de primeira 
instância, por ter uma carga muita alta a ser suportada pela empresa.

Novamente a Representação Fazendária manifesta-se, com os mesmos 
argumentos da fala anterior, requerendo a manutenção da sentença de primeira 
instância, pela procedência em parte.  

Constata-se que o procedimento foi elaborado corretamente, pois, o 
procedimento fiscal realizado, levantamento especial, detectou o não recolhimento 
do imposto, relativo ao período de 2005 a 2007.

A sentença de primeira instância acata a solicitação e concede a redução de 
base de cálculo em 29,41%, julgando procedente em parte.

Entretanto, a luz da lei nº 1.892/2008, em art. 20, parágrafo único, que 
concede as empresas com faturamento dentro dos limites das microempresas, 
estando enquadradas ou não neste regime, a concessão do benefício fiscal.   

Com estas considerações entendo que o crédito tributário lançado pelo 
agente do fisco, pode e deve prevalecer neste Contencioso, mas, deve ser extinta a 
cobrança nos termos desse dispositivo legal. 

De todo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, por confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/004539 
em relação ao crédito tributário no valor de R$ 2.995,18 (dois mil, novecentos e 
noventa e cinco reais e dezoito centavos), R$ 12.497,60 (doze mil, quatrocentos e 
noventa e sete reais e sessenta centavos) e R$ 6.568,55 (seis mil, quinhentos e 
sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), lançados nos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais e extintos pela Lei 1.892/08.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


