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ACÓRDÃO Nº: 080/2008
PROCESSO Nº: 2006/6140/500939
REEXAME NECESÁRIO: 1994
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: C MELO-ME

EMENTA:. Saída de mercadorias tributadas não registradas em livros próprios 
constatada por meio do levantamento financeiro. Lançamento procedente em 
parte.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento no todo por imprecisão na 
determinação do fato gerador, argüida pelo Conselheiro Relator. Por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento relativo ao contexto 
4.1, por imprecisão na determinação do fato gerador, argüida pela REFAZ. No 
mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/003205 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
3.547,72 (três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) e 
R$ 5.161,34 (cinco mil cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), 
mais acréscimos legais. O COCRE conheceu e deu provimento parcial ao recurso 
voluntário. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo 
Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de fevereiro de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte foi autuado porque deixou de recolher o ICMS na 
importância de R$ 1.348,68 (um mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e 
oito centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, no valor comercial de R$ 11.238,71 (onze mil duzentos e trinta e oito 
reais e setenta e um centavos), relativa ao período de 01/01/2002 a 31/12/2002, 
verificado por levantamento financeiro, conforme descrito no campo (contexto) 
4.1; por deixar de recolher o ICMS na importância de R$ 4.553,92 (quatro mil 
quinhentos e cinqüenta e três reais e noventa e dois centavos) referente a saída 
de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no valor comercial de 
R$ 37.948,39 (trinta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 
centavos), relativa ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003, verificado por 
levantamento financeiro, conforme descrito no campo (contexto) 5.1; e, por deixar 
de recolher o ICMS na importância de R$ 5.170,17 (cinco mil cento e setenta 
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reais e dezessete centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio, no valor comercial de R$ 43.083,64 (quarenta e três 
mil, oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), relativa ao período de 
01/01/2004 a 31/12/2004, conforme constatado por meio de levantamento 
financeiro, e descrito no campo (contexto) 6.1.

Intimada pessoalmente, em 29/12/2006, a Autuada apresentou 
impugnação tempestiva, em 16/01/2007 (fls. 09), aduzindo que não fora 
considerado o Caixa Inicial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao 
ano de 2002. bem como valores em aberto de fornecedores, no valor de R$ 
17.645,95 (dezessete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), referente ao ano de 2003, e, R$ 58.135,26 (cinqüenta e oito mil cento e 
trinta e cinco reais e vinte e seis centavos, referente ao ano de 2004.

A sentença de primeiro grau, fls. 137/139, julgou procedente em parte o AI, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de 
R$ 1.348,68 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito 
centavos), campo 43.11, com a penalidade sugerida no campo 4.15; no valor de 
R$ 3.547,72 (três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois 
centavos), campo 5.11, com a penalidade descrita no campo 5.15 e no valor de 
R$ 5.161,34 (cinco mil, cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), 
campo 6.11, com a penalidade tipificada no campo 6.15 do auto; todos os valores 
deverão ser acrescidos das cominações legais.

Em sua manifestação (fl. 114), a Representação Fazendária opina pela 
reforma da decisão prolatada em 1ª instância, e julgar nulo o item 4.1 pela falta de 
comprovação do caixa inicial “zero” e procedente em parte os itens 5.1 e 6.1 do 
auto de infração, e que fosse encaminhado à Delegacia de Jurisdição, para 
lavratura do devido AI. 

Intimado em 15/08/2007, o Autuado deixou transcorrer in albis o prazo para 
manifestação, conforme Termo de Perempção, fls. 149.

À fl. 153 o Autuado veio aos autos, requerendo a nulidade do AI sem, 
entretanto, apresentar elementos novos.

Manifestação da Representação Fazendária, fls. 243/244, recomendando a 
manutenção da sentença quanto aos campos 5 e 6, e a reforma, pela nulidade, 
quanto ao campo 4.

É o relatório.
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Com relação ao contexto 4.1, merece razão ao Recorrente, eis que a falta 
de caixa inicial nulifica o auto de infração com relação a esse contexto.

Em relação aos demais itens constantes do AI, não assiste razão ao 
Recorrente.

Isso, porque o sujeito passivo não juntou qualquer comprovante suficiente 
para ilidir o feito, caracterizando-se as infrações descritas.

Diante do exposto, voto pela manutenção da decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/003205 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 3.547,72 
(três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) e R$ 
5.161,34 (cinco mil cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


