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ACÓRDÃO Nº: 239/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/501356
RECURSO: 7048
RECORRENTE: FAMA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Presunção de saída de mercadorias sem o devido registro no 
livro próprio. Empresa sem escrituração contábil. Correto o arbitramento de Lucro 
Bruto. Procedente o lançamento

DECISÃO: no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instancia, julgar procedente o 
auto de infração n° 2007/004745 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$. 4.498,42 (quatro mil, quatrocentos e noventa e 
oito reais e quarenta e dois centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 
25 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme histórico no contexto: 4.1 – Deixou de 
recolher o ICMS na importância de R$. 4.498,42 (quatro mil e quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta dois centavos), referente à saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 37.485,87 
(trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), relativo 
ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, conforme foi constatado por meio do 
Levantamento Conclusão Fiscal. 

Muito embora intimado por AR, o contribuinte não apresentou impugnação, 
sendo lavrado o Termo de Revelia.

O julgador de primeira instância, em sua sentença aduziu que a prova 
material da acusação foi anexado aos auto, e que em face da revelia que autoriza 
a presunção de veracidade fática da acusação, julgou procedente o auto de 
infração.

Intimado da sentença de primeira instancia o contribuinte a apresentou 
recurso voluntário, aduzindo que prevalecendo esse procedimento da Douta 
Autoridade Fiscal, a empresa será duplamente prejudicada; em primeiro lugar por 
não obter tão elevado lucro, e em segundo lugar por se ver compelida a recolher 
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a importância lançada, e que auditor autuante não efetuou a redução de 29,41% a 
que tem direito.

O arbitramento de lucro com base em Levantamento denominado 
conclusão fiscal, que é aplicável tão somente para as empresas que não possuem 
escrituração contábil, e este não é o caso do contribuinte que possui escrituração 
contábil regular, e que alem do mais, o levantamento “conclusão fiscal” realizado 
está errado. 

Que há divergências em relação ao levantamento efetuado pela Autoridade 
Fiscal, são os valores do inventário que é R$. 63.409,55 e erroneamente lançado 
no levantamento como R$. 53.409,55, e não a exclusão do ICMS de crédito 
obtido nas entradas de mercadorias, o que eleva o valor do custo de mercadorias 
vendidas, e que o valor adicionado importa em R$. 158.276,50 e não o valor de 
R$. 188.780,99 como pretendem a autoridade fiscal resultando num valor a maior 
de R$. 30.504,49 superiores ao valor d R$. 25.461,27, atribuído a empresa como 
omissão de vendas.

Que sobre o valor de R$. 26.461,27 lançados como omissão de vendas, 
têm que ser lançado à redução de 29,41%, visto que a venda da empresa é 
praticamente em sua totalidade efetuado dentro do estado, requerendo que seja 
julgado improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária compareceu aos autos recomendando pela 
confirmação da sentença de primeira instancia.

Diante do exposto, considerando que o contribuinte não trouxe para os 
autos qualquer prova que pudesse invalidar o auto, conheço do recurso, e nego-
lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instancia julgar 
procedente o auto de infração n° 2007/004745 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário reclamado, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


