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ACÓRDÃO Nº: 057/2011
PROCESSO Nº: 2010/6640/500475
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.922
RECORRENTE: GLOBAL EQUIP.PARA AUTOMAÇÃO CIAL. LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL: 29.066.773-9

EMENTA: Levantamento Financeiro. Despesas Superiores às Receitas. Presunção 
de Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas - Exigível o imposto quando 
comprovadamente as receitas são inferiores às despesas, não sendo a presunção 
afastada no curso processual.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por ser 
lançamento originário de outro auto de infração julgado nulo, utilizando novos 
critérios para efetuar o lançamento, argüida 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 2010/001235 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
37.868,13 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e treze centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães 
Passos e Fernanda Teixeira Halum, Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do 
mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
37.868,13 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e treze centavos),
referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio,
relativo ao exercício de 2006, conforme levantamento financeiro, em atendimento ao 
despacho CAT número 372/2009, do processo 2008/6640/500809.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando em preliminar que o presente 
auto de infração é oriundo de outro auto de infração que fora julgado nulo e que a 
autoridade fiscal exorbitou ao proceder segundo lançamento, observando critério 
diferente do surgido no primitivo para o cálculo do tributo, violando, em 
conseqüência, o principio da imutabilidade do lançamento, portanto, o presente auto 
de infração é nulo.
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No mérito, alega que o presente lançamento é apenas uma presunção de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas sem o devido recolhimento do 
imposto, sendo que desta forma a fazenda pública fez uso da ficção para autuar e 
aplicar sanções altíssimas em desobediência aos princípios constitucionais, 
principalmente o da capacidade contributiva.

Ao final, pede a anulação do presente crédito tributário.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, quanto a preliminar de 
nulidade do auto de infração, pelo fato do presente lançamento ter se originado em 
outro auto de infração que fora julgado nulo, entendo que a mesma não deve 
prevalecer pois, no presente caso, foi utilizado o mesmo levantamento e os mesmos 
critérios anteriores, corrigindo-se apenas os erros técnicos que o auto de infração 
anterior apresentava.

No mérito, resta claro que as receitas praticadas foram inferiores as 
despesas, fato este que leva a presunção que houve omissão de registro saída de 
mercadorias tributadas, presunção esta não afastada pelo contribuinte.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por ser o 
lançamento originário de outro auto de infração julgado nulo, utilizando novos 
critérios para efetuar o lançamento, argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2010/001235 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
37.868,13 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e treze centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


