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ACÓRDÃO Nº. : 586/2009
PROCESSO : 2008/6830/500111         
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.674
RECORRENTE : ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.065.056-9

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Saídas de Caixa 
Superiores à Capacidade Financeira  – É exigível a obrigação quando constatada 
a omissão de saídas de mercadorias tributadas ao apontar capacidade de 
pagamento inferior aos valores que efetivamente saíram do caixa da empresa. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, por ter sido feito por 
autoridade incompetente, arguida 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 2008/000535 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
32.353,55 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais, conforme Termo de 
Aditamento de fls. 97/98. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de outubro de 
2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor 
de R$ 30.316,96 (trinta mil, trezentos e dezesseis reais, noventa e seis centavos), 
referente a saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
presumidas pelo saldo das receitas registradas serem inferiores as despesas 
apresentadas, relativo ao exercício de 2006, conforme constatado por meio do 
levantamento financeiro.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento.
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Às folha 97, os autores do procedimento lavram termo de aditamento 
alterando os campos 4.1; 4.8 para R$ 190.315,03 e o campo 4.11 para R$ 
32.353,55, do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte não se 
manifestou, sendo lavrado termo de revelia às folhas 102.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 32.353,55, conforme termo de 
aditamento de fls. 97, referente ao campo 4.11, acrescido das cominações legais.

Intimado por AR da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade por 
incompetência da autoridade lançadora, citando o Art. 28, inciso I da Lei 1.288/01. 

No mérito alega que o lançamento não deve prosperar, considerando que o 
ato infracional deve presidir de certeza, liquidez e exigibilidade, sob pena de 
improcedência da autuação, o que de fato ocorreu, pois, a mera presunção do 
ilícito tributário não deve gerar a autuação fiscal. Diz, também, que a autuação 
tem caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Lembra, também, que os lançadores não concederam a 
redução da base de cálculo em 29,41%. Ao final, pede pela nulidade do auto de 
infração, não sendo este o entendimento, pede pela improcedência do AI.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
reforma da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja 
julgado procedente em parte.

           Ao apreciar a preliminar de nulidade por incompetência dos autuantes, o 
que prevalece é a vigência da lei à época da emissão da ordem de serviço, e não 
o período analisado, portanto, os autuantes têm legitimidade para constituir o 
crédito tributário.   

Em analise aos autos ficou constatado que o contribuinte omitiu o registro 
de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o valor das receitas não foi 
suficiente para cobrir suas despesas, comprovado pelo levantamento financeiro e 
por documentação comprobatória apresentada pelos autuantes, o contribuinte 
não traz ao processo qualquer alegação ou fato que possa mudar o entendimento 
do feito. Também está claro que ao lavrar o auto de infração fora concedida a 
redução da base de cálculo em 29,41%, portanto, não procede a reclamação do 
contribuinte que diz ter direito a redução da base de cálculo, uma vez que a 
mesma já lhe fora concedida no ato da lavratura do auto de infração.
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Face ao exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade por 
incompetência dos autuantes. No mérito, conheço o recurso e nego-lhe 
provimento para, manter a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto 
de infração nº2008/000535 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ R$ 32.353,55 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e 
três reais, cinquenta e cinco centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 97,
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


