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ACÓRDÃO Nº:243/2009
PROCESSO Nº: 2008/7270/500188
REEXAME NECESSÁRIO: 2565
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: M DA S AZEVEDO MERCEARIA

EMENTA: ICMS – Levantamento do Movimento Financeiro. Omissão de Registro de 
Saída de Mercadorias Tributadas. Não Concessão da Redução de Base de Cálculo 
– Não há que prevalecer a parte da autuação referente à redução de base de cálculo 
de 29,41%, de direito do 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 2008/001380 na parte que absolveu o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$.14.861,33 (quatorze mil, 
oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) e R$.51.183,54 (cinqüenta 
e um mil, cento e oitenta e três centavos e cinqüenta e quatro centavos), referentes 
os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 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 21 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada, em dois contextos, nos valores de R$. 50.531,55 
(cinqüenta mil, quinhentos e trinta e um reais e cinqüenta e cinco centavos), 
contexto 4.1, e no valor de R$.174.034,43 (cento e setenta e quatro mil, trinta e 
quatro reais e quarenta e três centavos), contexto 5.1, referente à saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2004 e 2005, constatado por meio do levantamento financeiro.

O autor do procedimento emite nota explicativa de fls. 05.

A autuada foi intimada por AR em 14/07/2008, não se manifestando, sendo 
lavrado termo de revelia às folhas 78.

Através do despacho nº 153/2008 – CAT/JPI/DBA, a julgadora determinou o 
retorno dos autos à origem para saneamento.
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Às folhas 82, foi lavrado termo de aditamento alterando os campos 4.3 e 5.3 
para Financeiro, e quanto ao valor do caixa inicial de R$ 30.000,00 o mesmo é o 
declarado pelo contribuinte no BIC. 

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou, sendo lavrado termo de não manifestação.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$.35.670,22 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e vinte e dois 
centavos), parte do campo 4.11, com a penalidade sugerida no campo 4.15 e no 
valor de R$.122.850,89 (Cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta reais e 
oitenta e nove centavos), parte do campo 5.11, com a penalidade descrita no campo 
5.15 do auto de infração; e absolvendo a autuada do pagamento dos valores de R$ 
R$.14.861,33 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três 
centavos) e R$.51.183,54 (cinqüenta e um mil, cento e oitenta e três reais e 
cinqüenta e quatro centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de fls. 100, o chefe do CAT considerando que o valor absolvido 
é superior a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo único da Lei 1.288/2001, está 
sujeito a duplo grau de jurisdição, e que o processo alcançou seus objetivos em 
relação aos valores condenados, determinou o prosseguimento do feito tão somente 
em relação à parte absolvida de R$.14.861,33 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e 
um reais e trinta e três centavos) e R$.51.183,54 (cinqüenta e um mil, cento e 
oitenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, considerando que estava 
em julgamento somente os valores absolvidos, voto para, confirmando a decisão de 
primeira instância, absolver o sujeito passivo do pagamento do credito tributário nos 
valores de R$.14.861,33 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e 
três centavos) e R$.51.183,54 (cinqüenta e um mil, cento e oitenta e três reais e 
cinqüenta e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


