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ACÓRDÃO Nº.: 070/2008
PROCESSO: 2007/7270/500493         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6949
RECORRENTE:V. A. SIQUEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas. Despesas superiores às 
receitas no periodo analisado. Falta de provas que descaracterizem a presunção. 
Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por não 
determinar corretamente a liquidez do crédito lançado, 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 
nº 2007/003770 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 1.957,47 (um mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e quarenta 
e sete 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, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.957,47 (Hum mil novecentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e sete 
centavos) referente à saída de mercadorias tributadas não registradas em livro 
próprio, conforme constatado por meio do levantamento do movimento financeiro 
referente ao exercício de 2004.  

A autuada foi intimada por ciência direta e, 90/07/2007, apresentou 
impugnação tempestiva, argüiu em preliminar argumenta que o agente do fisco 
equivocou-se em sua fiscalização, sendo que o mesmo elaborou o levantamento 
conclusão fiscal relativo ao mesmo periodo e foi verificado que a recorrente não 
praticou infração tributária; que é totalmente descabida e ilegal a forma que o 
agente do Fisco arranjou para tributar à recorrente: que o auto de infração é nulo 
por não determinar corretamente a liquidez do crédito tributário lançado.

No mérito argumenta que os dados constantes da escrita fiscal, desde que 
devidamente autenticados são presumivelmente verdadeiros e que a 
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argüição de falsidade somente pode prosperar se fundada em provas 
contundentes e inequívocas, pelo exposto requer que o auto de infração seja 
julgado totalmente improcedente.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito passivo 
apresenta recurso a este conselho com as mesmas argumentações da 
impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo podemos constatar que no 
periodo analisado o contribuinte teve suas receitas superiores às despesas o que 
caracteriza a presunção de omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas, sem o pagamento do imposto devido.

Constata-se também que o contribuinte não trás aos autos provas que 
pudessem descaracterizar a referida presunção, portanto vejo que agiu 
corretamente a julgadora de primeira instância ao condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários exigidos na inicial.

Ante ao exposto voto pela manutenção da decisão de primeira instância 
para julgar o auto de infração nº. 2007/003770 procedente e condenar o sujeito 
passivo ao valor de R$ 1.957,47 (Hum mil novecentos e cinqüenta e sete reais e 
quarenta e sete centavos) acrescido das cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


