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ACÓRDÃO Nº:328/2008
PROCESSO Nº:  2007/6830/500076
REEXAME NECESSÁRIO: 2023
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOSÉ IRAN PEREIRA

EMENTA: ICMS – Saídas de mercadorias tributadas não registradas em livro 
próprio. Micro empresa. Procedente em parte o lançamento. 

DECISÃO: Decidiu, no mérito por unanimidade, em reexame necessário, 
modificar a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração n° 2007/000690 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$. 1.013,84 (um mil, e treze reais e oitenta e quatro 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$. 1.692,36 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e seis 
centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de maio de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO VENCEDOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito no Contexto: 
4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 2.706,20 (dois mil, 
setecentos e seis reais e vinte centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 22.551,65 
(vinte e dois mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e sessenta e cinco centavos), 
relativa ao período de 01.01.2004 a 31.12.2004, conforme constatado por meio do 
levantamento Financeiro. 

Intimado o contribuinte apresentou impugnação, que é Microempresa, e 
não possui escrituração contábil, tão somente fiscal, e o auditor ao fazer os 
levantamentos financeiros de todos os períodos, criou por conta própria, sem ter 
em mãos nenhum documento comprobatório.

Em sentença, o julgador de primeira instancia, relata que o lançamento de 
crédito tributário é ato administrativo plenamente vinculado, devendo os agentes 
do fisco, agir nos estreitos limites da lei, não podendo sugerir penalidades 
diversas, nem tampouco agir como juizes, desclassificando os lançamentos do 
contribuinte e exigindo tributo além da capacidade contributiva instituída em lei e 
da situação fiscal do contribuinte.
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Que tratava-se de contribuinte regularmente cadastrado e legalmente 
usufruindo do benefício da Microempresa, estando dispensado da apresentação 
de livros fiscais, sendo alíquota aplicada à microempresa diferente da exigida no 
lançamento, estando o contribuinte amparado por legislação especial, 
conhecendo da impugnação e julgando nulo o auto de infração.

A representação fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instancia.

Intimado a se manifestar sobre a sentença de primeira instância e parecer 
da refaz, o contribuinte manifestou intempestivamente em 04/04/2008, 
concordando com a sentença de primeira instancia e parecer da REFAZ.

Do exposto, considerando que o contribuinte estava regularmente 
enquadrado e legalmente usufruindo do benefício da Microempresa, para 
modificando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração n° 2007/000690 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$. 1.013,84 (um mil, e treze reais e oitenta e quatro 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$. 1.692,36 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e seis 
centavos), referente o campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


