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ACÓRDÃO Nº: 286/2008
PROCESSO Nº : 2006/6820/500140          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7099
RECORRENTE: M. A. P. DA SILVA NUNES  
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência tributária decorrente de omissão de saídas de 
mercadorias apuradas em conta do movimento financeiro. Presunção não 
afastada pelo contribuinte. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por falta 
de documentos probatórios aos fatos descritos no auto de infração, argüida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2006/001436 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$5.840,08 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais 
e oito centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, por deixar de recolher ICMS, na importância de 
R$5.840,08 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais e oito centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, conforme 
constatado no levantamento financeiro, relativo ao período de 01/01à 31/12/2002. 

O contribuinte apresenta Impugnação, onde diz em preliminar, que o 
agente do fisco, por possuir curso superior em direito, impede de exercer os 
trabalhos de auditoria, função privativa do bacharel em ciências contábeis, 
conforme dispõe a Lei Federal nº 96.649/98, que rege a profissão. Entendimento 
esse pacífico no Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, diz que a 
empresa optou por fazer escrita fiscal, onde autoriza Fazenda Pública a usar na 
auditoria, o valor adicionado de 20%, para evidenciar omissão de registro de 
venda, tendo como suporte o levantamento conclusão fiscal, em anexo, referente 
ao exercício de 2002 e redução de base de cálculo, onde verifiquei o erro do 
nobre auditor. Diz mais, que o ICMS recolhido por antecipação, conforme notas 
fiscais, pago pelo regime de substituição tributária, chegando a considerar ilícito o 
uso da mesma, pode-se verificar na decisão do STJ, na categoria econômica, 
usina de álcool. Requer o arquivamento do feito.     
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Através do despacho nº 03/2007, o julgador de primeira instância, converte 
o processo em diligência, onde diz que ficou descaracterizada face a ausência do 
caixa inicial. Que o agente do fisco, providencie declaração escrita, onde conste 
os valores iniciais.  O autor do procedimento, diz em despacho que reconsidere o 
fato e considere a inexistência do saldo de caixa inicial, a declaração de imposto 
de renda pessoa jurídica, com saldo de caixa e bancos igual a zero.  

Sentença foi lavrada, diz que a demanda decorre de levantamento 
financeiro, relativo ao período de 01.01 à 3.12.2002. Que pela análise dos autos, 
não há como acatar a preliminar de nulidade do auto de infração, pela 
incompetência do agente do fisco, pois este está investido dos poderes legais ao 
auditor da receita estadual, podendo realizar auditorias nas empresas do porte da 
autuada. Quanto ao mérito, diz que verificou-se que da análise da composição do 
fluxo de caixa da empresa, ficou constatado que as vendas registradas não foram 
suficientes para cobrir todos os desembolsos verificado no período analisado, 
procedendo-se, portanto, o arbitramento da omissão de saídas de mercadorias. 
Que a empresa alegou ser enquadrada como microempresa, no entanto não 
trouxe nos autos o seu comprovante. Diante do exposto julga procedente em 
parte.   

Recurso voluntário, foi impetrado onde repete os mesmos argumentos da 
impugnação. Com preliminar de cerceamento ao direito de defesa, porque no auto 
de infração não contém todos os demonstrativos e documentos comprobatórios 
do feito. Que analisando os autos, que o levantamento aplicado é para empresa 
que mantém apenas escrita fiscal, o que é o caso da empresa, entretanto esse 
levantamento é complementar ao conclusão fiscal. Que no presente caso, não se 
sabe ao certo qual foi a opção do agente do fisco, se conclusão fiscal, do 
movimento financeiro ou básico do ICMS. Requer a improcedência do feito.

A Representação Fazendária, manifesta pela confirmação da sentença de 
primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de infração.  

Analisando os autos, de pronto rejeito a preliminar de nulidade do auto de 
infração argüida pela Autuada, alegando incompetência do autuante em virtude 
do mesmo não ter formação em ciências contábeis, visto que não há uma 
definição dos tribunais do País sobre o fato e este está investido dos poderes 
legais como Auditor Fiscal da Receita Estadual, do qual foi concursado, podendo 
realizar auditorias nas empresas do porte da autuada.

Efetivamente ocorreu omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
conforme constatado através do levantamento do movimento financeiro, deixando 
de cumprir o que determina a legislação tributária, como segue:
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Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

I – inscrever-se no cadastro de contribuintes do 
Estado, CAD-ICMS, e manter-se atualizado, na 
conformidade do regulamento;

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído;

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

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)

Art. 118. Os estabelecimentos, excetuados os 
produtores agropecuários, emitirão nota fiscal modelo 
1 ou 1-A:

I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;

(do Decreto nº 462/97)

Omissão de saídas de mercadorias tributadas e não escriturada nos livros 
fiscais, conforme determina a legislação em vigor:

Art. 243. O livro registro de saídas, modelos 2 ou 2-A, 
destina-se à escrituração do movimento de saída de 
mercadorias, a qualquer título, do estabelecimento, 
bem como para registro das prestações de serviços de 
transporte e de comunicação.

(do Decreto nº 462/97)

O levantamento procedido – Levantamento da Conta Movimento 
Financeiro, possibilita detectar se o contribuinte tem suporte monetário para 
efetuar o pagamento das despesas ocorridas, frente as receitas obtidas. Não 
requer nenhuma técnica sofisticada, que pode ser entendida por pessoas 
estranhas à matéria. 
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A recursante alega ser microempresa, devidamente enquadrada para 
obtenção do benefício fiscal, entretanto não comprovou sua condição. 

De todo exposto, decidir rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de 
defesa, por falta de documentos probatórios aos fatos descritos no auto de 
infração, argüida pela Recorrente. No mérito, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2006/001436 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$5.840,08 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais 
e oito centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


