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ACÓRDÃO Nº. : 609/2009
PROCESSO Nº. : 2008/6040/502110
REEXAME NECESSÁRIO : 2.497
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : BARBARA COM DE COSM. E PRESENTES LTDA.

EMENTA: Omissão de Registro de Saídas. Lucro Bruto Auferido Inferior ao 
Arbitrado. Exigência Tributária Sem Concessão da Redução de Base de Cálculo. 
Valor Condenado em Primeira Instância Parcelado. Caracteriza-se omissão de 
saídas de mercadorias Tributadas quando não é atingido a margem de lucro bruto 
arbitrado. Suspende-se a exigibilidade por encontrarem-se os valores devidamente 
parcelados. Há que se conceder a redução de base de calculo em 29,41% a que 
tem direito o contribuinte.

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 de nº. 2008/001285 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$1.344,23(um mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente o campo 4.11 
e suspenso a exigibilidade pelo parcelamento; e improcedente o valor de 
R$639,90(seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos), referente parte do 
campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 7 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.984,13 (um mil novecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo aos 
exercícios de 2003, contatado 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 
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.
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A julgadora de primeira instancia conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e refazendo os cálculos considerando as transferências e 
concedendo o benefício da redução da base de calculo em 29.41% julgou o auto de 
infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 1.344,23 com as penalidades sugeridas no campo 
4.15 do auto de infração e absolvendo o sujeito passivo no valor de R$ 639,90.

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 instancia 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 beneficio 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 § único da 
Lei 1.892/2008 com redação da Lei 1.921/2008.

As folhas 105/112 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 análise aos autos percebe-se que, ao efetuar o lançamento o autor do 
procedimento não concedeu a redução da base de cálculo em 29,41%, a que tem 
direito o contribuinte, fato este percebido pela julgadora de primeira instância que 
refez os cálculos e excluiu da exigência o referido valor.

Também se verifica as folhas 105/112 que o sujeito passivo apresenta Termo 
de Acordo de Parcelamento de Crédito Tributário e parte da parcelas pagas do 
referido termo de acordo.

Pelo exposto em reexame necessário, voto confirmando a decisão de primeira 
instância, que julgou procedente em parte o auto de infração de nº. 2008/001285 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$1.344,23(um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos),
referente o campo 4.11 e suspendendo a exigibilidade pelo parcelamento; e 
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absolvendo o sujeito passivo no valor de R$639,90(seiscentos e trinta e nove reais e 
noventa centavos), referente parte do campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


