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ACÓRDÃO Nº:  115 /2008
PROCESSO Nº: 2004/6010/500257 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.927
RECORRENTE: ROCHA & ALVES  LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias decorrente de 
apuração de lucro bruto apurado menor que o arbitrado. Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2004/001503 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
15.084,44 (quinze mil e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, referente às saídas de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, constatado por meio de 
levantamento Conclusão fiscal, no valor de R$ 15.084,44 (quinze mil oitenta e 
quatro reais e quarenta e quatro centavos),  relativo ao exercício de 2000.

Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que a auditoria não ocorreu de forma correta, visto que o auditor arbitrou 
a empresa a um pagamento de ICMS, obtido por meio de um falso lucro bruto, na 
percentagem de 40% e que essa margem de lucro bruto remonta ao tempo de 
inflação alta, que não se pode ter um lucro bruto acima de 20%, sob pena de 
perder a competitividade, alega ainda que ao analisar as somas do levantamento 
detectou erros na soma das compras, que em  vez de R$ 194.625,30 a soma 
correta é de R$192.625,30, o que modificará o resultado como um todo. Que da 
mesma forma ocorreu na soma das vendas de mercadorias, o auditor encontrou 
um valor de R$ 114.414,81, quando o valor correto é de R$ 80.365,81, pede que 
seja refeito o  levantamento.

O julgador à época remete o processo ao autuante  para que possa 
manifestar-se quanto às alegações do contribuinte, tendo sido atendido, com novo 
levantamento e memorando do autuante informando que em novo levantamento 
chegou a um valor maior de falta de recolhimento do ICMS, do que constava no 
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auto que este valor não pode ser cobrado, haja vista a decadência,  ressaltou a não 
necessidade de dar ciência ao contribuinte, haja vista não haver termo de 
aditamento e nem a o obrigação tributária se tornou mais gravosa para o sujeito 
passivo.

A julgadora de primeira instância  conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário no valor de R$ 15.084,44 (Quinze mil oitenta e 
quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescido das cominações legais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, com as mesmas alegações da 
impugnação, acrescentando que a empresa não possui condição financeira de 
quitar o valor autuado, encontra-se no momento, pagando um parcelamento de 
todo o estoque de mercadorias do ano de 2003, pede que esta instancia, 
reconsidere os autos e faça uma análise da situação.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência  do auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que ficou comprovado que ocorreu a 
infração à legislação tributária, Art. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001, exposto abaixo, 
ou seja, a recorrente vendeu mercadorias e não emitiu o respectivo documento 
fiscal. 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, 
tributada ou não, inclusive sujeito ao regime de 
substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

No procedimento administrativo-tributário, é lícito ao contribuinte autuado, a 
qualquer momento, a apresentação de provas que possam descaracterizar a 
pretensão fiscal, acrescente-se que a posse dos documentos fiscais e contábeis, 
são do autuado e que se houvera algum valor constante dos autos que não 
espalham a verdade, deveria o contribuinte apresentar a prova a este conselho.
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Diante do exposto e considerando que ficou comprovada a infração à 
legislação tributária, voto pela  confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando o auto de infração nº 2004/001503 procedente, 
condenando o sujeito passivo da obrigação tributária a recolher o valor de R$ 
15.084,44 (Quinze mil oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 
acrescido das cominações legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, ao
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


