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ACÓRDÃO Nº:491/2009
PROCESSO: 2008/6430/500088
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.614
RECORRENTE: UTILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Despesas Superiores às 
Receitas – É configurada omissão de saídas de mercadorias tributadas quando as 
despesas praticadas são superiores às receitas.

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. 2008/000853 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.429,30 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos), mais 
acréscimos legais, conforme termo de aditamento de fls. 20. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Wagner Garcia de Souza e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 15 de julho de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.139,39 
(hum mil, cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2005, constatado por meio do levantamento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que o 
auditor não levou em consideração o caixa inicial, nem fornecedores em aberto, 
pede pela improcedência do auto de infração.

Em despacho de folhas 11, a julgadora retorna os autos à origem para que o 
autor do procedimento, ou seu substituto, reveja o levantamento financeiro, 
considerando fornecedores em aberto, lavrando termo de aditamento se for 
necessário.

Às folhas 20, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando os 
campos 4.8 para R$ 71.465,07, e 4.11 para R$ 1.429,30

Às folhas 22, a julgadora de primeira instância retorna novamente os autos à 
origem, para que se de ciência ao contribuinte do termo de aditamento.
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Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário conforme termo de 
aditamento de folhas 20.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário requerendo que se leve em consideração o saldo de 
caixa inicial, pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de
infração.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS, 
por omissão de registro de saída de mercadorias tributadas, constatado por meio do 
levantamento do movimento financeiro.

Resta claro nos autos que a empresa não obteve receitas suficientes para 
suportar as despesas no exercício auditado, fato este que caracteriza omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, portanto, correta esta a exigência tributaria.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto 
confirmando a sentença de primeira instância e julgo procedente o auto de infração 
nº. 2008/000853, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 1.429,30 (hum mil, quatrocentos e vinte nove reais e trinta centavos), 
mais acréscimos legais, conforme termo de aditamento de folhas 20.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


