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ACÓRDÃO Nº:212/2009
PROCESSO Nº: 2008/6300/500028
REEXAME NECESSÁRIO: 2.452 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: N. F. OLIVEIRA

EMENTA: Operações de Saídas de Mercadorias. Falta de Registro nos Livros 
Próprios. Utilização no Valor das Vendas Brutas Tributadas da Base de Cálculo 
Reduzida em 29,41%. - Verificado, no curso processual, que o valor das vendas 
brutas não foi considerado para apuração do imposto exigido, deve ser reduzida, a 
omissão de vendas de mercadorias tributadas.   

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 absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
10.922,34 (dez mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos). O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 11.318,07 (onze mil, trezentos e 
dezoito reais e sete centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS, no 
exercício de 2006.
   

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando defesa no prazo legal, 
com as seguintes alegações:

Que o valor das vendas brutas apurado pela auditoria e constante do 
levantamento conclusão fiscal é o valor da base de cálculo, reduzida de 29.41%; que 
o valor total das vendas tributadas efetivamente é de R$ 218.459,79; que o valor da 
omissão é de R$ 2.327,87; gerando um valor de ICMS de R$ 395,74. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em parte,  condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 395,73, acrescido das 
cominações legais,  e absolvendo o contribuinte do pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 10.922,34, parte do campo 4.11 do auto.
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A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência em parte do auto de infração. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, a 
empresa não se manifestou, apenas apresenta um DARE folhas 73, com o valor da 
condenação recolhido, sem o acréscimo das penalidades legais. 

O chefe do CAT, através do Despacho nº 151/2008, encaminha para 
julgamento tão somente o valor absolvido de R$ 10.922,34.

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente considerando o auto de infração procedente em parte e absolvendo o 
valor de R$10.922,34, pois a autora do procedimento ao elaborar o levantamento 
conclusão fiscal utilizou como valor das vendas brutas tributadas a base de cálculo 
reduzida em 29.41%, e através dos livros de registro de saídas anexados aos autos 
o valor das vendas brutas tributadas é de R$ 218.459,79. Com isto, a omissão de 
saídas de mercadorias apurada no levantamento conclusão fiscal é de R$ 2.327,87, 
que vem a ser o valor da base de cálculo informado no campo 4.8 do auto de 
infração. Com isto, o valor originário lançado no campo 4.11 deve ser reduzido para 
R$ 395,73. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz o valor de R$ 10.922,34 (dez mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta 
e quatro centavos). 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


