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ACÓRDÃO Nº: 140/2008
PROCESSO Nº : 2006/6940/500090          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6931
RECORRENTE: LUZIANO PEREIRA ROCHA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.025.911-8

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas, constatado 
através do levantamento da conta mercadorias. Lucro bruto menor que o mínimo 
esperado. Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2006001485 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ R$5.971,38(cinco mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 11 de 
março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: O contribuinte foi autuada a recolher ICMS nos contextos seguintes: 
Contexto 4.1: A importância de R$6.282,30 (seis mil, duzentos e oitenta e dois 
reais e trinta centavos), referente a vendas de mercadorias tributadas não 
registradas nos livros próprios, conforme constatado através do levantamento 
conclusão fiscal, referente ao período de 01.01 à 31.12.2006.  
Contexto 5.1: A importância de R$5.248,33 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito 
reais e trinta e três centavos), referente a vendas de mercadorias tributadas não 
registradas nos livros próprios, conforme constatado através do levantamento 
específico de mercadorias, referente ao período de 01.01 à 31.12.2006.  

Impugnação foi apresentada, fazendo comentários preliminares, sobre o 
código penal e consagrando o excesso de exação. Em sede de preliminar de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa por não prescindir de certeza e 
liquidez e exigibilidade do crédito tributário, pois trata-se mera presunção. Quanto 
ao mérito, diz que é desnecessário qualquer argumentação, já que o auto de 
infração ficou totalmente sem sentido. Pois, não pode autuar os levantamentos 
conclusão fiscal e específico no mesmo período. E mais, que a empresa ficou 
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dispensada de escrituração fiscal, pois trata-se de microempresa. Requer a 
improcedência do feito.

Via do despacho nº 011/2006, o Julgador de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência para que retorne os autos à origem e seja sanado 
problemas contido no procedimento. Termo de aditamento foi adicionado ao feito, 
onde foi alterado o campo 4.1, 4.8 base de cálculo e 4.11 passando o valor original 
do tributo para R$5.971,38. 

Sentença singular foi lavrada onde diz que a autuada está corretamente 
identificada nos autos, a intimação via direta, os históricos que se referem a 
exigência de ICMS, estão de conformidade com os artigos descritos na infração. 
Que diante disso, conhece da impugnação e nega-lhe provimento, para julgar 
procedente o auto de infração, na importância de R$5.971,38, relativo ao contexto 
4.11 dos autos, mais acréscimos legais.  

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que não foi concedido 
o direito da redução de base de cálculo em 29,41% que é de direito.Requer ao 
final a improcedência do feito. 

A Representação Fazendária em manifestação, requer a manutenção da 
sentença de primeira instância, pela procedência do feito.

Efetivamente o processo refere-se a cobrança de ICMS pela omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas constatada através do levantamento 
conclusão fiscal.

Com estas considerações entendo que o procedimento fiscal como foi 
lavrado encontra-se correto e deve prevalecer neste contencioso. Se tiveram no 
procedimento, estes foram sanados através do Termo de Aditamento.   

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração de nº 2006001485 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$5.971,38(cinco mil, novecentos e 
setenta e um reais e trinta e oito centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


