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ACÓRDÃO Nº.: 277/2008
PROCESSO: 2007/6880/500168         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.086
RECORRENTE: PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Registro de saídas a menor detectado em levantamento 
comparativo de saídas registradas com documentário emitido. Contribuinte não 
apresenta provas para descaracterizar o ilícito. 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. 
2007/002998 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 16 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
210,00 (Duzentos e dez reais), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio referente ao exercício de 2004, constatado por meio 
do levantamento comparativo de saídas registradas com documentário emitido.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, sendo lavrado termo 
de revelia. 

Face a revelia a julgadora de primeira instância julga o auto de infração 
procedente condenado o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
conforme lançado na inicial acrescido das cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário a este conselho alegando que os valores de ICMS 
foram recolhidos; que o valor de registros a menor de R$ 1.750,00 estão incluídos 
redução de base de cálculo conforme art. 23 inciso XV do decreto 462/97.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instancia e julgar o auto de infração 
procedente.
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Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte registrou a menor o valor das saídas em R$ 1.750,00 (Hum mil 
setecentos e cinqüenta reais), e que o autor do procedimento aplicou a redução 
da base de cálculo de 29.41% a que tem direito o contribuinte detectou um 
registro a menor no valor de R$ 1.235,32 (Hum mil duzentos e trinta e cinco reais 
e trinta e dois centavos), valor este que gerou o ICMS não recolhido na 
importância de R$ 210,00 (Duzentos e dez reais).

Pelo exposto conheço do recurso nego-lhe provimento e voto pela 
manutenção da sentença de primeira instância para julgar o auto de infração nº. 
2007/002998 procedente e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


