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ACÓRDÃO Nº:443/2009
PROCESSO Nº: 2008/6670/500487          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7544
RECORRENTE: RAIMUNDA INÁCIO DA ROCHA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Embasada em Levantamento da Conta Caixa. 
Redução de Base de Cálculo em 29,41% Não Concedida – O lançamento há que 
prevalecer em parte, pela não concessão do benefício fiscal que lhe é de direito. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2008/001294 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 406,54 (quatrocentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), 
referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
169,38 (cento e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), referente o campo 
4.11. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 16 de junho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$575,92 (quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dos centavos), referente a 
venda de mercadorias tributadas, não escrituradas no livro fiscal próprio, presumida 
pelo fato da escrituração indicar o saldo credor na conta caixa, conforme constatado 
através do levantamento da conta caixa – reconstituição, relativo ao período de 
01/01 à 31/12/2003, em anexo.

O contribuinte apresenta impugnação, em 07/08/2008, fls. 114/115 dos autos.

Despacho nº 65/2008, da Julgadora de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência, para que retorne os autos a Delegacia de origem, para que 
o autor do procedimento anexe cópias do livro razão – conta caixa e que sejam 
juntados os documentos das infrações e reveja o trabalho, quanto ao período 
fiscalizado.  

Sentença foi lavrada, falando da intempestividade da impugnação 
apresentada. E conforme previsto no art. 56 da lei nº 1.288/2001, a empresa está 
corretamente identificada, a intimação foi efetuada via postal. O auto de infração 
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trata de omissões de vendas de mercadorias tributadas, indicando saldo credor na 
conta caixa, pela ocorrência de lançamento intempestivo, postergação de 
pagamento, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003. Entende eficaz o trabalho 
fiscal, julga procedente o auto de infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que não mencionou a 
redução de base de cálculo em 29,41%. Que é suposta a omissão de vendas de 
mercadorias tributadas. Diz que não ocorreu intempestividade da impugnação na 
primeira instância. Requer o conhecimento do recurso, e que seja determinada sua 
anulação.

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que os argumentos da 
autuada não têm sustentação, pois, trouxe razões insuficientes para afastar a 
presunção, quanto a ocorrência da omissão de saídas tributadas, manifesta pela 
confirmação da sentença de primeira instância.

Percebe-se que o procedimento fiscal realizado, embasado no levantamento 
da conta caixa – reconstituição, foi julgado procedente no todo, pela Julgadora de 
Primeira Instância, onde diz que não foi contestado de forma eficaz.

Em que pesem estes argumentos, entendo que o contribuinte faz jus a 
redução de base de cálculo em 29,41%, conforme faz alusão no seu recurso, que 
acredito ser de justiça tal benefício ao contribuinte.  

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº 2008/001294 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 406,54 (quatrocentos e seis reais e cinquenta e 
quatro centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 169,38 (cento e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), referente 
o campo 4.11.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


