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ACÓRDÃO Nº:472/2009
PROCESSO Nº: 2008/6700/500020          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7557
RECORRENTE: JOSEFA RIBEIRO RODRIGUES 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas - Há que prevalecer a 
exigência fiscal, via auto de infração, que comprova omissão de saídas de 
mercadorias tributadas e não foi ilidida pelo contribuinte.

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 2008/000258 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 793,77 
(setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), mais acréscimos 
legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 66. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo 
Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 
de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
584,38 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas nos livros fiscais próprios, 
presumida pela ocorrência de receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente 
realizadas, conforme constatado através do levantamento do movimento financeiro,  
relativo ao período de 01.01 á 31.12.2003.

O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, em 12/03/2008.

O autor do procedimento apresenta um anexo ao levantamento do movimento 
financeiro, onde constam os fornecedores em aberto, juntamente com cópias das 
duplicatas. Novo levantamento do movimento financeiro foi apresentado alterando o 
valor da omissão de vendas, passando para R$793,77.

Despacho nº 58/2008, do Julgador de Primeira Instância, converte o processo 
em diligência para que o autor do procedimento faça saneamento ao processo. 
Termo de Aditamento foi juntado aos autos, onde foi alterado o valor originário do 
imposto, passando para R$ 793,77 e alterando o valor base de cálculo do imposto. 
Nova manifestação foi juntada aos autos, contestando o feito. 
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Sentença foi lavrada, onde diz que as teses da defesa não procedem por não 
provar documentalmente os supostos valores gerados na fiscalização. Que não 
existe nenhuma nulidade no feito. Que a demanda refere-se a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, constado através do 
levantamento do movimento financeiro, que foi alterado via termo de aditamento. 
Face a isso, julga procedente no todo o auto de infração.

O contribuinte apresente recurso voluntário, diz que o levantamento elaborado 
não considerou o trabalho anterior efetuado por outro agente fiscal. Apresenta novo 
levantamento financeiro, onde não apresenta omissão de vendas de mercadorias 
tributadas. Face a isso, requer a improcedência do feito. 

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que considerando que 
nenhum outro fato alegado foi trazido que pudesse ilidir o procedimento, pois, a 
auditoria foi corretamente elaborada, recomenda a manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do auto de infração.

Percebe-se que o trabalho fiscal apontou algumas falhas, que foram sanadas 
através do novo trabalho, através de outro agente fiscal, onde fez um trabalho mais 
acurado e muito detalhado. E os argumentos trazidos pelo contribuinte não foram 
suficientes para ilidir o procedimento. O caso dos fornecedores em aberto, foi 
consagrado, e apesar de novamente ser falado no recurso voluntário, não foi trazido 
nada que pudesse impugnar o procedimento corretamente elaborado.  

Com essas considerações, há que ser julgado procedente e proferido o voto 
pela manutenção da sentença de primeira instância, que foi bem prolatada e 
constatou a ocorrência de ilicitude tributária.

  
De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 

confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/000258 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 793,77 (setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), 
mais acréscimos legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 66.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


