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ACÓRDÃO Nº.: 278/2008
PROCESSO: 2007/6880/500167         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.087
RECORRENTE: PAULO SERGIO ALVES DE ANDRADE
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Valor Adicionado arbitrado maior que o declarado. Contribuinte não afasta 
presunção. 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. 
2007/002997 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 127,80 (cento e vinte e sete reais e oitenta centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, João Campos de Abreu, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de maio 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$ 
127,80 (Cento e vinte sete reais e oitenta centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2002 conforme constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância face à revelia julgou o auto de infração 
procedente condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 127,80 (Cento e vinte sete reais e oitenta centavos), acrescido das 
cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho com as alegações que no periodo 
de 2002 as saídas totalizaram um valor contábil de R$ 8.261,40 e as entradas de 
R$ 23.722,00; que os valores do ICMS foram recolhidos conforme suas vendas e 
que na época a empresa esta em inicio de suas atividades comerciais e vem 
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requerer que seja excluído nos registros o ICMS ora alegado através do 
levantamento conclusão fiscal.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o valor 
declarado pelo contribuinte é inferior ao valor adicionado arbitrado pelo fisco, o 
que leva a presumir que houve omissão de registro de saídas de mercadoria 
tributadas, constata-se também que o sujeito passivo não apresenta provas que 
possam afastar a referida presunção.

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou procedente o auto de infração nº. 2007/002997, pelo que 
voto pela manutenção da sentença de primeira instância e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 127,80 (Cento e vinte 
sete reais e oitenta centavos), acrescido das cominações legais.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


