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ACÓRDÃO Nº: 122/2008
PROCESSO: 2007/6040/503293          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7024
RECORRENTE:J M MOREIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas quando as despesas são superiores às receitas. Presunção não 
afastada. Lançamento procedente.

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. 
2007/004033 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 1.313,93 (um mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos), 
R$ 2.974,09 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), R$ 
796,66 (setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), R$ 
4.520,79 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e setenta e nove centavos), referente 
os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 28 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: Empresa foi autuada na importância de R$ 9.605,47 (Nove mil seiscentos e 
cinco reais e quarenta e sete centavos), referente aos contextos 4, 5, 6 e 7, 
relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2005 e 2006, referente a venda de 
mercadorias tributadas não escrituradas em livros fiscais próprios conforme 
levantamento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância face à revelia  julga o auto de infração 
procedente condenando o sujeito passivo aos créditos tributário exigidos na inicial.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância o contribuinte 
comparece aos autos com recurso voluntário, onde alega em síntese que não 
discorda dos levantamentos fiscais efetuados pela auditora Lucilene Soares da 
Silva, porem discorda sim da forma de tributação dos mesmos, pois a auditora 
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tributou todas as omissões apuradas com alíquotas de 17% e não observou que a 
autuada é beneficiada pelo regime diferenciado de microempresa. 

Junta cópias de enquadramento como empresa de pequeno porte fls. 34/36.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância.

Devidamente analisado e discutido o presente processo ficou constatado 
que nos exercícios auditados o contribuinte teve suas receitas inferires às 
despesas o que leva a presumir que houve omissão de saída de mercadorias 
tributadas. Também vale ressaltar que ás empresas enquadradas no regime de 
microempresa não estão isentas da escrituração das notas fiscais de saídas, uma 
vez que é exatamente sobre as saídas que se aplica a carga tributária, ante este 
fato, não poderá ser aplicada a carga tributária reduzida, pois para usufruir do 
beneficio o contribuinte teria que efetuar o registro dos documentos fiscais de 
saídas de acordo com o estabelecido na legislação tributária.

Ante ao exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância 
para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários de R$ 
1.313,93 (Hum mil trezentos e treze reais e noventa e três centavos), R$ 2.974,09 
(Dois mil novecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), R$ 796,66 
(Setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) e R$ 4.520,79 
(Quatro mil quinhentos e vinte reais e setenta e nove centavos) referentes aos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


