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ACÓRDÃO Nº:317/2008
PROCESSO Nº: 2007/7090/500021
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6978
RECORRENTE: RUSSEAN DE TARSSO NICOLAU DE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão do registro de saída de mercadoria 
tributada não afastada pelo contribuinte. Procedente o Lançamento.

DECISÃO: Decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença 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 n° 2007/000650 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$. 268,93 (duzentos e sessenta e 
oito reais e noventa e três centavos), 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, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 08 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO RELATOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 268,93 (duzentos e 
sessenta e oito reais e noventa e três centavos), referente às omissões de saídas 
de mercadorias tributadas. 

Notificado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação aduzindo 
que o Auto de Infração estava eivado de erros insanáveis, que invalidam a peça 
básica; que a escrituração dos meses de janeiro e fevereiro de 2002 está extinta o 
direito da  a cobrança, visto que o auto de infração somente foi produzido em 
28/02/2007, que nos termos do art. 30, § 16 do Decreto 462/97, e art. 150 § 4° do 
CTN, decorreu esta extinção como decorrência do princípio da segurança jurídica 
e estabilidade das relações jurídicas e do sistema. Cita o art. 35, incisos I; II; III e 
IV, da Lei 1.288/2001, alegando os fiscais, não  apresentaram nenhum relatório 
produzido neste item do auto de infração.

Que se verifica que o auto é totalmente improcedente, visto ter sido 
utilizado um procedimento falho que não tem base em lei, e tampouco na boa 
técnica contábil; requerendo que fosse declarada a insubsistência do auto de 
infração a fim de que seja extinto, e que a decisão do julgador fosse fundamenta e 
motivada.
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A julgadora de primeira instancia em sua sentença diz que as alegações 
apresentadas pela impugnante não tem consistência; conheceu da impugnação 
apresentada, negou-lhe provimento e julgou PROCEDENTE o auto de infração, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário reclamado, mas 
acréscimos legais.

Notificada da sentença, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário  
aduzindo: que a julgadora de primeira instancia deixou de analisar os argumentos 
entabulados pela recorrente, cerceando o direito de defesa da autuada; 
requerendo o provimento do recurso voluntário para fim de anular a decisão de 
primeira instância.

A representação fazendária manifestou-se pela manutenção da sentença 
de primeira instância que julgou procedente o auto de infração. 

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
n° 2007/000650 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$. 268,93 (duzentos e sessenta e oito 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


