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ACÓRDÃO Nº:478/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500189          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7539
RECORRENTE: ESTAÇÃO DO ENXOVAL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Saídas de Mercadorias Tributadas. Não Registro no Livro Próprio – Deve 
prosperar o auto de infração elaborado corretamente e dentro das normas de 
auditoria fiscal.

ICMS. Exigência Tributária em Levantamento da Conta Mercadorias. Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Não Registro no Livro Próprio – É devida a exigência 
tributária elaborada dentro das normas legais, cuja contestação não ilide o 
lançamento. 

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 2008/000667 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
10.342,84 (dez mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 
R$ 22.040,15 (vinte e dois mil, quarenta reais e quinze centavos), R$ 20.698,71 
(vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), R$ 28.835,99 
(vinte e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R$ 
11.034,58 (onze mil, trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), referentes os 
campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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$53.081,70 (cinqüenta e três mil, oitenta e um reais e setenta centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, conforme 
constatado através do levantamento do movimento financeiro, relativo ao período de 
01.01.2003 a 31.12.2005, contido nos contextos 4, 5 e 6 dos autos. 

Recolher ICMS na importância de R$39.870,57 (trinta e nove mil, oitocentos e 
setenta reais e cinqüenta e sete centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, conforme constatado através do 
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levantamento conclusão fiscal, relativo ao período de 01.01.2006 a 31.12.2007, 
contido nos contextos 7 e 8 dos autos. 

O contribuinte apresentou impugnação, tempestivamente, em 16/04/2008.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência para que os autos retornem a DEREG de origem, e que a autora do 
procedimento complemente a tipificação e, após, as providências de praxe. Termo 
de Aditamento foi juntado aos autos, onde foi alterada a tipificação da infração 
ocorrida. Nova manifestação foi apresentada pelo contribuinte, onde repete os 
termos da impugnação.  

Sentença foi lavrada, onde diz que a ação fiscal decorre da constatação que 
autuada efetuou saídas de mercadorias tributadas sem o registro no livro de saídas 
de mercadorias, para os exercícios de 2003 a 2007. Quanto ao contexto 4, relativo 
ao ano de 2003, a autuada tem direito ao benefício fiscal da redução de base de 
cálculo em 29,41%, com imposto original de R$10.342,84. Já o contexto 5, relativo 
ao ano de 2004, esta traz os mesmos argumentos do ano anterior, que foram 
rejeitados. Quanto às transferências, estas foram efetuadas fora das normas legais, 
portanto, correto o lançamento fiscal. Quanto aos contextos 6 a 8, relativos aos anos 
2005 à 2007, estes não foram ilididos e devem prosperar na sua totalidade. 

A autuada apresenta recurso voluntário, onde fala sobre a presunção nas 
operações sujeitas ao ICMS, onde constatou que as despesas superiores as 
receitas, que esta diferença é uma omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Mas, que não pode multar por presunção ou apenas indício do fato infringente. 
Quanto ao levantamento financeiro, relativo ao ano de 2003, que não foram juntados 
recibos de alguns documentos, face a isso, deve ser glosado do trabalho  fiscal. E 
assim, sucessivamente, a todos os anos posteriores. Quanto aos anos de 
2006/2007, não foi considerado a transferência de R$ 60.000,00, conforme nota 
fiscal em anexo. Com essas considerações, requer a anulação do crédito tributário.

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que a autuada não 
conseguiu afastar a presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
face a isso, recomenda a confirmação da sentença de primeira instância, pela 
procedência do auto de infração.

As alegações relativas ao levantamento do movimento financeiro, contido nos 
contextos 4, 5 e 6, de não haver sido juntadas as despesas no processo, entendo 
que não cabe razão ao contribuinte, pois estas estão de posse do próprio 
contribuinte, portando, deveria tê-las juntado, caso tivessem valores divergentes, 
como não foram juntadas, nada ficou provado em contrário. Bem como o caso dos 
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valores recebidos de outra empresa co-irmã, também não ficaram comprovados tais 
fatos.

Quanto aos contextos 7 e 8, os argumentos em nada se diferenciaram dos 
outros já falados e refutados, com isso, entendo correto o procedimento, após a 
elaboração do termo de aditamento, firmado pela autora da peça básica.

Com essas considerações, há que ser julgado procedente o auto de infração, 
para se fazer a verdadeira justiça fiscal.

  
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 
2008/000667 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 10.342,84 (dez mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e 
quatro centavos), R$ 22.040,15 (vinte e dois mil, quarenta reais e quinze centavos), 
R$ 20.698,71 (vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), 
R$ 28.835,99 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove 
centavos) e R$ 11.034,58 (onze mil, trinta e quatro reais e cinquenta e oito 
centavos), referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


