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ACÓRDÃO Nº: 288/2008
PROCESSO Nº : 2007/6830/500231          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7144
RECORRENTE: M. C. GOMES ARAGUAÇU 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, referente omissão de saídas de 
mercadorias apuradas em conta do movimento financeiro. Presunção afastada 
pelo contribuinte. Valor da retirada do sócio inferior ao informado no 
levantamento. Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/003019 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$948,41 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
um centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$448,81 
(quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), referente o 
campos 4.11. 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$1.397,22 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois   centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
conforme constatado através do Levantamento Financeiro, relativo ao período 
de 01/01à 31/12/2003. 

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado pela Fazenda 
Pública, fls. 06 dos autos.

Sentença foi lavrada, diz que a autuada foi intimada por ciência postal, 
onde não compareceu, incorrendo em revelia, conforme termos do art. 47 da Lei 
nº 1.288/2001 e conforme dispõe o art. 57 do mesmo diploma, constata-se que o 
sujeito passivo está devidamente identificado corretamente e válida sua 
intimação. A descrição dos ilícitos fiscais está em conformidade com as infrações 
tipificadas nos campos corretos, inclusive as penalidades sugeridas. Que o 
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levantamento do movimento financeiro, comprovam o ilícito fiscal descrito na 
acusação. Conclui, julgando procedente o auto de infração.  

Recurso voluntário, foi impetrado onde diz que utilizou presunção como 
forma de constatar e demonstrar provas as irregularidades apontadas nos autos. 
Que requer nulidade por falta de certeza, sob pena de improcedência do feito. 
Que os comprovantes dos pagamentos devem serem juntados aos autos, 
conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 1288/2001. Que o valor da retirada do sócio 
de 2003 foi de R$2.500,00 e não 6.240,00, conforme levantamento. Que o erro, 
acarreta cerceamento ao direito de defesa. Requer a improcedência do feito.   

A Representação Fazendária, manifesta dizendo que a nulidade requerida 
pelo recorrente não deve prosperar pois este fato não acarreta nulidade do feito. 
Mas, analisando o feito, as alegações relativo a retirada do sócio, é correta e deve 
ser abatida do quantum a ser pago de crédito tributário, para julgar procedente em 
parte.  

Analisando os autos, constata-se que as argumentações do contribuinte, 
não podem prosperar quanto à presunção, pois estabelece que o fato gerador do 
imposto pode ser presumido, salvo prova em contrário. Entretanto, o documento 
apresentado informando que a retirada do sócio é inferior ao valor atribuído pelo
levantamento, entendo que deve ser considerado e alterado o valor da base de 
cálculo do imposto. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento é procedente em 
parte.  

De todo exposto e no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2007/003019 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$948,41 (novecentos e quarenta e 
oito reais e quarenta e um centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$448,81 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), 
referente o campos 4.11.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


