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ACÓRDÃO Nº:315/2008
PROCESSO Nº: 2007/6880/500057
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6962
RECORRENTE: JOÃO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Procedente o lançamento de cobrança do ICMS substituição 
tributária pelas entradas interestaduais de mercadorias sujeitas a esse regime de 
tributação.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração n. 2007/000565 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$. 1.379,96 (um mil, trezentos e setenta e nove 
reais e noventa e seis centavos) e R$. 953,93 (novecentos e cinqüenta e três 
reais e noventa e três centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
Conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, João Campos de 
Abreu e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de 
maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO RELATOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito nos Contextos:
4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 1.379,96 (hum mil 
trezentos e setenta e nove reais noventa e seis centavos) referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, presumidas pelo saldo 
das receitas serem inferiores as despesas apresentadas, no valor comercial de 
R$. 8.117,42 (oito mil cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos) relativa 
ao período de 01.01.2005 a 31.12.2005, conforme foi constatado por meio de 
levantamento movimento financeiro.

5.1 – Recolher ao Tesouro Estadual a quantia de R$. 953,93 (novecentos e 
cinqüenta e três reais e noventa e três centavos), referente à multa formal pela 
não apresentação a Coletoria Estadual no prazo determinado pela legislação o 
Livro de Inventário, no valor de R$. 47.696,87 (quarenta e sete mil seiscentos e 
noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), referente ao exercício de 2005, 
conforme faz prova cópia do Livro em anexo.
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Notificado por via direta, o contribuinte não apresentou impugnação sendo 
que aos 20 dias do mês de março de 2007, foi lavrado o Termo de Revelia, 
documento de fls. 17.

A julgadora de primeira instancia em despacho de fls. 20, determinou para 
que o auto fosse encaminhado a delegacia Regional de Alvorada, a fim de que o 
autor do procedimento ou seu substituto efetuasse por meio de Termo de 
Aditamento, as alterações necessárias e apresentasse os documentos 
comprobatórios para instruir o processo.

Que no momento da elaboração do Levantamento do Movimento 
Financeiro/2005 a identificação do caixa inicial é obrigatória, que compreende o 
saldo do período imediatamente anterior, devidamente comprovado por 
levantamento anterior, declaração do IRPJ ou outro documento legal. 

Que se no período analisado coincidisse com o início das atividades da 
empresa, o caixa inicial será o valor do capital integralizado em moeda corrente, 
comprovadamente ingresso na empresa, e que caso não existisse documento que 
comprovasse o saldo inicial de caixa, o Agente Fiscal, deverá intimar o 
contribuinte para apresentar declaração escrita dessa ocorrência e anexá-la ao 
levantamento fiscal.

O contribuinte é notificado por via direta, para apresentar a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica ou Declaração de Saldo inicial de Caixa do 
exercício de 2005, sendo que em atendimento a notificação, o contribuinte 
apresentou os documentos solicitados.

Novamente o contribuinte é notificado, conforme descrito: Fica o 
contribuinte acima identificado, em observância do Art. 36, § 1º, da Lei 1288/01, 
recolher os tributos reclamados com as devidas atualizações e penalidades, 
constantes no Auto de Infração nº. 2007/000565, nos prazos previstos do Art. 26, 
inciso III, alínea “c” da Lei 1288/01, 20 (vinte dias).

A julgadora primeira instancia em sentença de fls. 31/32 aduziu que a 
empresa autuada estava perfeitamente identificada, e que o auto de infração 
estava instruído corretamente, visto que foram apensados todos os documentos 
necessários para comprovar a existência do ilícito fiscal.

E considerando que o auto de infração foi lavrado em decorrência de 
saídas de mercadorias tributadas, não registradas em livro próprio, apurada em 
levantamento apropriado, a não apresentação do livro de inventário a coletoria 
estadual no prazo determinado pela legislação, o contribuinte mesmo estando 
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ciente, não apresentou defesa, julgou procedente o auto de infração condenando 
o sujeito passivo nos dois contextos.

Notificado da sentença de primeira instancia, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário de fls. 36, aduzindo que as multas altíssimas comprometem de 
forma grave o capital de giro da empresa, requerendo para que seja pago apenas 
os impostos com as devidas correções, pois já há as multas moratórias.

A representação fazendária em sua manifestação de fls. 38, recomendou 
pela manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto 
de infração. 

Diante do exposto, considerando que o contribuinte não apresentou 
qualquer prova que pudesse ilidir o feito, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento, e julgo PROCEDENTE o auto de infração n° 2007/000565, e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários, Campo 4.11 no 
valor de R$. 1.379,96 (um mil trezentos setenta e nove reais e noventa e seis 
centavos) e Campo 5.11 no valor de R$. 953,93 (novecentos e cinqüenta e três 
reais e noventa e três centavos), mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


