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ACÓRDÃO Nº:371/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502109
REEXAME NECESSÁRIO: 2.502
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: BARBARA COM. DE COSM. E PRESENTES LTDA.

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido 
Inferior ao Arbitrado. Equívoco ao não Considerar as Transferências para as Filiais.  
Beneficio da Lei 1892/08 - Não há que prevalecer na totalidade o lançamento que 
contem erros ao não considerar as transferências de mercadorias. Parte do valor 
devido é extinto por benefício de Lei.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2008/001284 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 62,11 (sessenta e 
dois reais e onze centavos) e R$ 42,71 (quarenta e dois reais e setenta e um 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 1.117,95 (um mil, cento e dezessete reais e 
noventa e cinco centavos) e R$ 2.122,31 (dois mil, cento e vinte e dois reais e trinta 
e um centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, estando 
suspensos pelo parcelamento ou extintos pela Lei 1.892/08, os valores de R$ 
619,68 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) e R$ 447,98 
(quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento parcial 
ao Recurso Voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de maio de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.412,74 (Quatro mil, quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo 
aos exercícios de 2005 e 2006, lançado nos campos 4.1 e 5.1, respectivamente, 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva onde diz que o 
levantamento Conclusão Fiscal está eivado de erros, uma vez que em seu 
levantamento a autoridade fiscal não excluiu as transferências realizadas pela 
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empresa para a sua filial, conforme propõe o próprio levantamento no campo 8, o 
que aumentou o custo das mercadorias vendidas, pois as transferências são 
realizadas pelo preço de aquisição e não descontá-las das compras, passam a 
integrar o custo das mercadorias vendidas.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento, refazendo os cálculos, considerando as transferências e concedendo o 
benefício da redução da base de calculo em 29.41%, relativo ao exercício de 2005, 
julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 681,79, campo 4.11 e R$ 
490,69, campo 5.11, aplicando as penalidades sugeridas nos campos 4.15 e 5.15 do 
auto de infração, mais acréscimos legais. Absolvendo os valores de R$ 1.117,95, 
campo 4.11 e R$ 2.122,31, campo 5.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo a este conselho, onde repete os termos da impugnação, acrescentando 
que se a Lei da anistia concedeu o benefício das microempresas para o contribuinte 
basta somente aplicar a alíquota correta de 2% sobre a base de cálculo para a 
determinação do ICMS devido. Ao final, requer a aplicação do artigo 20, parágrafo 
único da Lei 1.892/2008, com redação da Lei 1.921/2008.

Às folhas 192/198, apresenta termo de acordo de parcelamento de crédito 
tributário, demonstrativo de débitos fiscais, relatório de arrecadação por contribuinte 
e DARE.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Em sessão plenária realizada aos 18 dias do mês de março de 2009, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em 
diligencia a pedido do presidente, para que a Diretoria de Créditos Fiscais precise os 
valores efetivamente suspensos por parcelamento e extintos pela Lei 1892/08.

Em análise aos autos, ficou constatado que em primeira instância o auto de 
infração fora julgado procedente em parte, uma vez que não foram considerados no 
levantamento os valores das transferências de mercadorias efetuadas para a filial, 
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fato este que alterou o valor do CMV, portanto, a julgadora de primeira instância 
percebendo tal equívoco refez os cálculos e julgou o auto de infração procedente em 
parte.

Ao efetuar o parcelamento da parte condenada o contribuinte invoca o 
beneficio do Art. 20 da Lei 1892/08, porém, ao parcelar o valor devido, excluída a 
parte beneficiada pela referida Lei, o contribuinte comete o equívoco ao efetuar o 
parcelamento de valor menor que o devido, portanto, entende-se que existe a 
necessidade do recolhimento da diferença.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância e julgo procedente em parte o auto de infração nº. 
2008/001284, para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 62,11 (sessenta e dois reais e onze centavos) e R$ 42,71 
(quarenta e dois reais e setenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 1.117,95 
(um mil, cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos) e R$ 2.122,31 (dois 
mil, cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente, estando suspensos pelo parcelamento ou extintos pela 
Lei 1.892/08, os valores de R$ 619,68 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e 
oito centavos) e R$ 447,98 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


