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ACÓRDÃO Nº: 88/2009
PROCESSO Nº: 2006/7090/500088
REEXAME NECESSÁRIO: 2113
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: LUCIANA BARBOSA DE SOUSA OLIVEIRA

EMENTA: Operações de Saídas de Mercadorias. Não Registro nos Livros 
Próprios. Redução da Base de Calculo 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 a omissão de vendas de 
mercadorias tributadas.   

Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Registro de Saídas de Mercadorias. 
Constatação de Erro no Levantamento Fiscal - Não deve prevalecer o lançamento 
quando comprovado que o levantamento que o apóia possui equívocos que 
prejudicam a exigência fiscal.

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 absolveu o sujeito passivo relativo os valores de 
R$.896,92 (oitocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) , e 
R$.1.186,45 (um mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos),  
referentes os campos 5.11 e 6.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 05 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado por ter deixado de recolher ICMS no valor total 
de R$. 4.880,10 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos), referente à 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativas aos 
períodos de 2001; 2002 e 2003.

Intimada por via direta, apresentou impugnação, aduzindo: que é 
improcedente parcialmente, visto que no campo 4, o valor correto das saídas é de 
R$.21.685,21, e o tributo é de R$.309,05, no campo 5, o valor correto das 
entradas é de R$.50.596,37, e o valor do tributo é de R$.1.209,76, e no campo 6, 
o valor correto das entradas é de R$.62.883,00, e que o índice do VA apurado de 
89% é inverídico.
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O processo foi devolvido ao autuante, o qual lavrou Termo de Aditamento, 
retificando a infração e a penalidade tipificadas nos campos 4.13 e 4.15.

A julgadora de primeira instância em sentença aduziu que os valores das 
saídas e entradas informados nos levantamentos estão corretos, de acordo com 
os livros ficais da autuada e devidamente separados por situação tributária, mas 
que, contudo, não foi concedida a redução de base de cálculo de direito do 
contribuinte, e que as bases de cálculo descritas nos campos 4.8 e 5.8, reduzidas 
de 29,41%, devem ser reformadas para R$. 2.673,99 e R$.12.663,34, 
respectivamente, e que os valores originais lançados devem ser reduzidos para 
R$. 454,57, campo 4.11 e R$.2.152,76,  campo 5.11, e quanto ao campo 6, razão 
assiste a autuada,visto que o total das compras de fato é R$.62.883, e não o valor 
lançado pelo autuante, não ficando caracterizada a omissão de saídas, visto que 
o valor das despesas é inferior ao valor da receitas.

Conheceu da impugnação apresentada, negou-lhe provimento e julgou 
PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 2006/001933, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de: R$.454,57 
(quatrocentos cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), parte do 
campo 4.11, com a penalidade sugerida no Termo de Aditamento, e no valor de 
R$.2.152,76 (dois mil, cento e cinqüenta e dois reais e setenta e seis centavos), 
parte do campo 5.11,  e ABSOLVENDO no valor de R$.189,40 (cento e oitenta e 
nove reais e quarenta centavos), campo 4.11; no valor de R$.896,92 (oitocentos e 
noventa e seis reais e noventa e dois centavos), parte do campo 5.11 e no valor 
de R$.1.186,45 (um mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), 
campo 6.11.

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da sentença de primeira 
instância.

Intimada da sentença e parecer da REFAZ, o contribuinte manifestou-se 
concordando.

Em despacho do Chefe do CAT, que o processo alcançou seu objetivo em 
relação ao valor condenado e a parte do valor absolvido no campo 4.1, a qual não 
está sujeita ao duplo grau de jurisdição, por ter valor inferior a R$. 1.000,00, 
determinando o prosseguimento do feito somente em relação à parte absolvida 
nos valores de R$.896,92,  parte do campo 5.1 e R$.1.186,45 campo 6.1.

Do exposto, em razão de que estava em julgamento somente a parte 
absolvida, voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo nos valores de R$. 
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896,92 (oitocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), parte do 
campo 5.11, e no valor de R$.1.186,45 (um mil, cento e oitenta e seis reais e 
quarenta e cinco centavos), campo 6.11.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
29 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


