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ACÓRDÃO Nº:241/2009
PROCESSO Nº: 2007/6940/500111
REEXAME NECESSÁRIO: 2516
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VERACI NEVES DA SILVA SANTOS - ME

EMENTA: ICMS – Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Registro de Saída 
de Mercadorias Tributadas. Não Concessão da Redução de Base de Cálculo de 
29,41% - Não há que prevalecer a exigência fiscal por referir-se a redução de base 
de cálculo que deve ser concedida ao contribuinte.

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 2007/004007 na parte que absolveu o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$2.514,86 (dois mil, 
quinhentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
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 12 de 
março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS no valor total de R$ 8.551,03 (Oito 
mil e quinhentos e cinqüenta e um reais e três centavos), referente à saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal, relativo ao exercício de 2004.

Intimada por AR, a empresa autuada não se manifestou sendo lavrado termo 
de revelia.

A julgadora de primeira instância, analisando os autos, entendeu que o 
contribuinte tem direito à redução da base de cálculo em 29,41%, portanto, julgou o 
auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$.6.036,17 (seis mil e trinta e seis reais e 
dezessete centavos), com a penalidade sugerida no campo 4.15, acrescido da 
atualização monetária, e absolvendo no valor de R$.2.514,86 (dois mil, quinhentos e 
quatorze reais e oitenta e seis centavos).

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não se 
manifestou.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
manutenção da sentença de primeira instância.

Intimado por via postal do parecer da Representação Fazendária, o 
contribuinte não compareceu aos autos.

O chefe do CAT emite despacho, considerando que o processo alcançou 
seus objetivos em relação ao valor condenado, determinou que se dê 
prosseguimento do feito tão somente em relação à parte absolvida de R$.2.514,86 
(dois mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos).

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, considerando que estava 
em julgamento somente o valor absolvido, voto para, confirmando a decisão de 
primeira instância, absolver o sujeito passivo do pagamento do credito tributário no 
valor de R$.2.514,86 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e seis 
centavos).

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


