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ACÓRDÃO Nº:483/2008
PROCESSO Nº : 2007/7040/500048          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7110
RECORRENTE: ANTONIO WILSON DE SOUZA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, embasada em levantamento da conta 
mercadorias. Ilicitude não afastada pelo contribuinte. Margem de lucro bruto 
abaixo do índice exigido legalmente. 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 
2007/003634 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 262,32 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), 
mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de junho 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$263,32 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois  centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, conforme 
constatado através do Levantamento Conclusão Fiscal, relativo ao período de 
01/01à 31/12/2002. 

O contribuinte apresenta Impugnação, onde diz que o levantamento 
conclusão fiscal, o auditor considerou o valor de R$19.480,45, como valor de 
vendas de mercadorias tributadas e o valor correto desse período é de 
R$22.480,45. Considerando tal, o lucro bruto seria de R$4.424,80, ou seja de 
24,51%, acima dos 20% exigido pela legislação estadual. Que o auditor para 
encontrar as vendas tributadas, somente somou o valor da base de cálculo. E que 
o valor total das vendas do período é de R$39.475,57. Requer a adequação do 
conclusa fiscal, para declarar a improcedência do feito. 

Sentença foi lavrada, diz que a demanda decorre da omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. A somatória das saídas não totaliza R$39.475,57, como 
afirma a impugnante, mas sim R$36.475,57, inclusive é o valor do DIF. Este valor 
subtraído das operações sem débito do imposto totaliza a importância de 
RR16.995,12, resulta em R$19.480,45, valor também constante do levantamento 
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e do DIF. Que com essas considerações, entende correto o levantamento 
efetuado pelo agente do fisco, e eficaz o crédito tributário constituído pela 
Fazenda Pública, para julgar procedente o auto de infração.  

Recurso voluntário, foi impetrado onde repete os mesmos argumentos da 
impugnação. Requer a improcedência do feito.

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

Os argumentos do contribuinte, não merecem prosperar neste 
Contencioso, pois não conseguiu ilidir o procedimento. Os possíveis erros de 
soma no levantamento embasador do procedimento, não contém erros.

O procedimento foi corretamente elaborado, em nada foi contraditado, de 
forma que pudesse gerar uma nulidade ou a sua improcedência. Entendo, correto 
e que neste caso deve prevalecer para que surta os legais efeitos.

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/003634 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 262,32 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 
centavos), mais acréscimos legais.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


