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ACÓRDÃO Nº : 361/2010
PROCESSO Nº : 2008/6040/503058
REEXAME NECESSÁRIO : 2.911
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : SUDESTE COM. DE PRODUTOS OTICOS LTDA 
INSC. ESTADUAL : 29.370.199-7

EMENTA: Não Registro de Saídas de Mercadorias Nos Livros Próprios. Redução da 
Base de Cálculo 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 a mesma ser concedida.

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 auto de infração 2008/001952 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 604,62 (seiscentos e quatro reais e 
sessenta e dois centavos), referente ao campo 4.11. O Senhor Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 4 dias do mês 
de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgado pela r. sentença, os valores de R$ 1.451,17, referente 
parte do campo 4.11 e R$ 5.856,47, referente ao campo 5.11.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total R$ 7.912,26 (sete mil, novecentos e 
doze reais e vinte e seis centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, nos exercícios de 2005 e 2007, constatado através do levantamento 
conclusão fiscal.

           Foram anexados aos autos os levantamentos conclusão fiscal e básico do 
ICMS e documento de informações fiscais (fls. 04/09).

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou pagar 
o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia nos termos do artigo 47 da Lei nº 1.288/01.

Os autos foram encaminhados ao autuante, que fez juntada dos 
levantamentos conclusão fiscal e básico do ICMS, DIF e Parecer ( fls. 14/21).
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A julgadora de primeira instância, conheceu a impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou procedente em parte o auto de infração nº 2008/001952, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 
1.451,17, parte do campo 4.11, e no valor R$ 5.856,47 campo 5.11, ambos os 
valores acrescidos das cominações legais e absolvendo a autuada do crédito 
tributário no valor de R$ 604,62, parte do campo 4.11 do auto, alterando a cobrança 
do ICMS, relativo ao exercício de 2005, contido no contexto 4, pois, não concedeu a 
redução de base de cálculo em 29.41%.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ a 
empresa não se manifestou.

A Chefe do CAT, através do Despacho nº 403/2010, encaminha para 
julgamento o valor absolvido de R$ 604,62, parte do contexto 4.11 do auto.

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente julgando o auto de procedente em parte e absolvendo o valor de R$
604,62, pois o autuante não havia considerado na elaboração do levantamento a 
redução da base de cálculo em 29.41%, do valor originário lançado no campo 4.11, 
referente ao exercício de 2005, a que o contribuinte tem direito. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2008/001952 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
604,62 (seiscentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente ao campo 
4.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


