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ACÓRDÃO Nº:264/2009
PROCESSO Nº: 2008/6420/500045
REEXAME NECESSÁRIO: 2.411 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: L. SILVA LEITE 

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Redução da Base de Cálculo 
Não Considerada - Verificada, no curso processual, que a redução da base de 
cálculo em 29.41% não foi considerada para apuração do imposto exigido, deve ser 
reduzida, na mesma proporção, 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 julgou improcedente o valor de R$ 2.911,11 (dois mil, novecentos e onze 
reais e onze 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 21 de maio de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$ 9.898,37 (nove mil, 
oitocentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) referente a saída de 
mercadorias não registradas no livro próprio, no período de 01.01.2003 a 
30.11.2003, conforme foi constatado por meio do levantamento financeiro. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva, alegando erro no levantamento, apresenta valores divergentes dos 
apresentados pelo autor do procedimento, requer a correção do mesmo.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, e considerou o auto de infração procedente em parte, por entender que 
os valores constantes no levantamento estão corretos, e que a autuada tem direito a 
redução da base de cálculo em 29.41%, condenando a autuada ao pagamento do 
imposto no valor de R$ 6.987,26 e absolvendo no valor de R$ 2.911,11.

A REFAZ recomendou a reforma da sentença de primeira instância e a 
nulidade do auto de infração, por não conseguir identificar a importância, sobre a 
qual deva incidir a carga tributária do ICMS, sendo imprecisa a base de cálculo do 
tributo reclamado.
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Ciente da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ a empresa 
não se manifestou.

O Chefe do CAT, através do Despacho nº 243/2009, encaminha para 
julgamento tão somente a parte absolvida no valor de R$ 2.911,11.

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$ 2.911,11(dois mil, novecentos e onze reais e onze centavos), pois o 
autuante não havia considerado, na elaboração do levantamento financeiro, o 
benefício da redução da base de cálculo em 29.41% que o contribuinte tem direito. 

De todo exposto, no mérito, em Reexame Necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o valor de R$ 
2.911,11 (dois mil, novecentos e onze reais e onze centavos).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


