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ACÓRDÃO Nº.:546/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6830/500310
REEXAME NECESSÁRIO: 2.293
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SERGIO R. FERREIRA

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Não incluídas receitas de prestação de serviços. Levantamento compreende a 
análise das receitas com as despesas realizadas. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003686 no valor de R$ 570,49 
(quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos). 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 19 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
570,49 (Quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) referente a saída 
de mercadorias tributada não registradas no livro próprio conforme foi constatado 
por meio do levantamento financeiro relativo ao exercício de 2002.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando em 
síntese que não foram consideradas no levantamento as receitas de prestação de 
serviços, que, no exercício de 2002 foram de R$ 6.982,84, conforme cópia dos 
livros de prestação de serviço e recibo de declaração do imposto de renda pessoa 
jurídica em anexo.

Diante do exposto vem requerer a improcedência do auto de infração.

Às folhas 33/32 o julgador de primeira instância determina que os autos 
retornem ao autor da peça inicial ou seu substituto para se manifestar e 
providenciar saneamento.

Em parecer de folhas 34 o autor do procedimento sugere o cancelamento 
do auto de infração uma vez que os fatos apresentados pela defesa e também 
refazendo os cálculos não constatou débito de imposto.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito 
passivo do valor de R$ 570,49.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância.

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifesta-se acatando a 
decisão.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que razão 
assiste ao contribuinte, pois o mesmo também atua no ramo de prestação de 
serviços, e ao efetuar o lançamento o autor do procedimento não considerou no 
levantamento as receitas de mão de obra pois o levantamento do movimento 
financeiro exige que sejam consideradas todas as receitas da empresa.

Face ao exposto em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003686 no valor 
de R$ 570,49 (quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


