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ACÓRDÃO Nº.:  056 /2008
PROCESSO: 2007/6860/500056         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6887
RECORRENTE:JOÃO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Levantamento da conta mercadorias. Valores de base de 
cálculo. Procedimento incorreto. 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. 
2007/000564 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.077,53 (um mil e setenta e sete reais e cinqüenta e três centavos), 
mais acréscimos legais. 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 20 de fevereiro 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$ 
1.077,53 (Hum mil e setenta e sete reais e cinqüenta e três centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, presumidas pelo 
saldo das receitas serem inferiores as despesas apresentadas, conforme 
constatado por meio do levantamento movimento financeiro relativo ao exercício 
de 2003.

A autuada foi intimada não apresentou impugnação, sendo lavrado termo 
de revelia. 

A julgadora de primeira instância face à revelia julga o auto de infração 
procedente.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso a este conselho argüindo que é penalizado no próprio meio 
onde trabalha, e ainda sofre fiscalização pela Fazenda do Estado, que efetua 
dois levantamentos o financeiro e o levantamento da conta mercadorias, sendo 
escolhido o de maior valor para as penalidades; que os valores corrigidos sofrem 
multas altíssimas que comprometem de forma grave o capital de giro da 
empresa; e que é totalmente injusto o pagamento de multa, que o que o próprio 
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negocio não criou e sugere que seja pago apenas o imposto com as devidas 
correções, pois já há as multas moratórias, finaliza contando com o entendimento 
de sua solicitação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autuado 
teve as despesas superiores às receitas no exercício fiscalizado, portanto 
presume-se que houve saída de mercadorias tributadas e não registradas. O 
sujeito passivo não trás prova alguma em seu recurso para ilidir a exigência 
tributária.

Ante ao exposto voto pela manutenção da sentença prolatada em primeira 
instância e julgo o auto de infração nº. 2007/000564 procedente, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.077,53 (Hum 
mil e setenta e sete reais e cinqüenta e três centavos), acrescido das cominações 
legais.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


