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ACÓRDÃO Nº.:519/2008
PROCESSO: 2007/6010/500560         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7148
RECORRENTE: IRANI BEZERRA DE SOUZA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: I - ICMS. Presunção de omissão de saídas, valor adicionado apurado 
inferior ao estabelecido pelo fisco. Presunção não afastada. II – Multa Formal. 
Levantamento utilizado impróprio para detectar omissão de saídas da 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária. III – Multa formal. Não 
apresentação do inventário de mercadorias. Descumprimento de obrigação 
acessória. Lançamento procedente em parte.

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 em parte o auto de infração nº 
2007/003367 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 10.708,07 (dez mil, setecentos e oito reais e sete centavos), 
referente o campo 4.11, mais acréscimos legais e R$ 1.695,54 (um mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), e extinto pelo 
pagamento conforme documento de fls. 293; e improcedente o valor de R$ 
624,64 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente 
o campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 10.708,07 (Dez mil setecentos e oito reais e 
sete centavos) referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal. E em multa formal na importância de R$ 2.320,18 (Dois mil 
trezentos e vinte reais e dezoito centavos), referente a omissão de saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime substituição tributária, relativo ao exercício de 
2005, constatado por meio do levantamento financeiro e em 2% do valor do 
inventário de mercadorias em estoque final do exercício fiscal de 2006 pela sua 
não apresentação a coletoria estadual de domicilio fiscal no prazo regulamentar, 
lançados nos campos 5.1 e 6.1 respectivamente.
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A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que 
estava operando com prejuízo, exigindo o complemento do valor de 30%, solicita 
que seja revisto o caso das devoluções; que as mercadorias e produtos de 
autopeças de moto não oferecem margem de lucro de 50%, sendo que para o 
varejista a margem de lucro é bem inferior tornando desta forma descabida a 
exigência formulada pelo fisco, alega também que o levantamento contém erros 
referentes aos estoques iniciais e finais.

As folhas 293 junta documentos de arrecadação de receitas estaduais 
referente às infrações descritas nos contextos 5 e 6 do auto de infração.

As folhas 295 os autos são devolvidos ao autuante para saneamento da 
infração descrita no campo 5.13, em manifestação o autuante informa que o 
contexto 5 não é objeto de recurso neste processo, haja vista que houve a 
quitação do mesmo juntamente com o contexto 6.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 10.708,07, 
campo 4.11 com a penalidade sugerida no campo 4.15, acrescido das 
cominações legais e no valor de R$ 1.695,54, campo 6.11 com a penalidade 
sugerida no campo 6.15, mais cominações legais e extinta pelo pagamento. E 
absolvendo a autuada no valor de R$ 624,64 referente ao campo 5.11.

O contribuinte foi notificado da sentença de primeira instância, apresentou 
recurso voluntario a este conselho com as mesmas argumentações da 
impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.
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Visto, analisado e discutido o presente processo, em relação ao contexto 4 
do auto de infração ficou constatado que o contribuinte omitiu a saída de 
mercadorias tributadas, uma vez que o valor adicionado apurado foi inferior ao 
arbitrado pelo fisco. Em relação ao contexto 6, que trata de multa formal pela não 
apresentação dos livros de inventário no prazo regulamentar à coletoria estadual 
de domicilio do contribuinte, a mesma está formalizada, uma vez que as cópias 
dos livros comprovam que não houve a apresentação dos mesmos junto a 
agencia de atendimento de seu domicilio, no prazo estabelecido pela legislação 
tributária e também não houve a contestação do contribuinte uma vez que a 
mesma foi quitada por meio do DARE (fls. 293). Quanto à infração lançada no 
contexto 5 conclui-se que a mesma não pode prevalecer uma vez que o 
levantamento utilizado não é indicado para detectar a omissão de saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Face ao exposto conheço do recurso nego-lhe provimento para confirmar a 
decisão de primeira instância que julgou o auto de infração nº. 2007/003367 
procedente em parte e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 10.708,07 (Dez mil setecentos e oito reais e sete 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais e R$ 1.695,54 (Hum 
mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos) referente ao 
campo 6.11 e extinto pelo pagamento conforme documento de folhas 293; e 
improcedente o valor de R$ 624,64 (Seiscentos e vinte quatro reais e sessenta e 
quatro centavos), referente o campo 5.11.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


