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ACÓRDÃO Nº: 66/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500357          
REEXAME NECESSÁRIO: 2432
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: IRMÃOS GRAZIANI LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária por Constatação de Lançamentos a Menor 
na Contabilidade da Empresa. Omissão de Vendas de Mercadorias Tributadas. 
Concessão de Redução da Base de Cálculo - Há que ser julgada improcedente a 
parte do lançamento do crédito tributário que se refere ao valor da redução de 
base de cálculo, não concedida quando da lavratura do Auto de Infração.    

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$28.088,49 (vinte e oito
mil, oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), referente o campo 4.11. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 04 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supra citada foi autuada a pagar ICMS, na importância de 
R$95.506,60 (noventa e cinco mil, quinhentos e seis reais e sessenta 
centavos), caracterizado por lançamentos a menor na rubrica compras de 
mercadorias dos registros da contabilidade, o que denota forte indicação de 
complementação ilegal do caixa escritural (independente da existência de 
saldo devedor final), constatado através do levantamento comparativo 
contábil-fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005. 

O contribuinte apresenta sua impugnação, tempestivamente, em 
09/06/2008.

Sentença foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, foi regularmente intimado, tendo apresentado sua impugnação 
tempestivamente, as autoridades lançadoras do crédito tributário são 
competentes para efetuarem o lançamento. Decorre a exigência fiscal da 
constatação de que a autuada deixou de recolher o ICMS referente a saída de 
mercadorias tributadas. Da análise dos autos, verifica-se que o autuante, nos 
ajustes dos registros fiscais, descontou um valor de R$ 864.000,00, relativo a 
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fretes, alegado pela autuada, a diferença a menor no Diário é de R$ 561.803,55, o 
que caracteriza infração, presumindo-se que houve omissão de registro de notas 
fiscais de compras no livro Diário, o que caracteriza omissão de saídas de 
mercadorias tributadas sem o pagamento do imposto, no entanto, a autuada tem 
direito a redução de base de cálculo em 29,41%, alterando o imposto original para 
R$ 67.418,11. E absolver quanto a importância de R$ 28.088,49.

A Representação Fazendária manifesta-se recomendando a manutenção 
da sentença de primeira instância, para que seja julgado procedente em parte.

O Chefe do CAT, via do despacho nº 852/2008, diz que face a não 
apresentação de recurso voluntário por parte do contribuinte, que se dê 
prosseguimento somente quanto a parte absolvida.

O agente do fisco, levando em considerações os argumentos da autuada 
quando da impugnação, descontou o valor de R$ 864.000,00 (oitocentos e 
sessenta e quatro mil reais), relativo a fretes. Que não foi mais apresentada 
nenhuma alegação quanto a matéria de direito alegado.  

Entretanto, os autuantes não fizeram a redução de base de cálculo, que é 
um benefício fiscal que o contribuinte tem direito. Portanto, precisa efetuar a 
redução da base de cálculo em 29,41%.

  
Que face ao despacho do Chefe do CAT, diante a não apresentação de 

recurso voluntário por parte do contribuinte, foi dado prosseguimento somente 
quanto a parte absolvida. Pois, já surtiu os efeitos legais, quanto a parte 
condenada.

Com essas considerações, entendo que deve ser acatada a sentença 
prolatada em primeira instância que julgou procedente em parte e ratificado pela 
Representação da Fazenda Pública.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente o valor de R$28.088,49 
(vinte e oito mil, oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), referente o 
campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


