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ACÓRDÃO Nº:567/2008
PROCESSO Nº: 2007/6090/500015          
REEXAME NECESSÁRIO: 2.069 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JUAREZ NERES DE CARVALHO

EMENTA: ICMS - Movimentação financeira. Cotejamento entre despesas e 
receitas. O excesso de desembolso em relação ao ingresso, caracteriza 
presunção de vendas de mercadorias tributadas não registradas. Lançamento 
procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/000864 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 5.456,17 (cinco mil, 
quatrocentos e cinqüenta e seis reais e dezessete centavos), mais acréscimos 
legais. Os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker 
votaram pela nulidade do auto. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 28 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 5.456,17( cinco mil quatrocentos e 
cinqüenta e seis reais e dezessete centavos), referente a  saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro fiscal próprio, relativa ao período de 01.01.2004 
a 31.12.2004, conforme foi constatado por meio de levantamento financeiro.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que os valores constantes do levantamento não estão 
corretos, no entanto, não trouxe documentos comprobatórios.

O julgador de primeira instância, julgou o auto de infração nulo, por 
entender que o levantamento está desamparado legalmente, visto que o mesmo 
trata de verificação do fluxo de caixa, buscando a presunção de que as vendas 
não são suficientes para cobrir os desembolsos e a empresa está enquadrada no 
regime de microempresa não sendo obrigada a escriturar as entradas e a 
legislação não prevê outro livro de registro de entradas que justifique os 
desembolsos, havendo dessa forma, o cerceamento do direito de defesa.  
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa justifica 
dizendo considerar-se notificado e se necessário for, apresentará suas 
considerações no futuro, após parecer da REFAZ. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência   do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que a REFAZ tem razão quando afirma 
que as microempresas não são obrigadas a registrarem as entradas nos livros 
fiscais, no entanto, têm obrigação de manter as notas fiscais de entradas 
arquivadas em pastas classificatórias, Art. 11, da Lei 1.404/2003, para que sejam 
apresentadas ao Fisco, observando assim, que a autuante tem acesso à entradas 
e pode verificar o fluxo de caixa da empresa e constatar se as despesas são 
superiores às receitas, o que entendo ser correto, pois o fato da empresa estar 
enquadrada no regime de microempresa, não a exime de emitir documentos 
fiscais de todas as suas saídas, onde o Fisco verifica se ocorreram estas saídas, 
comparando as entradas das mercadorias na empresa.

Ante o exposto, voto pela  reforma da decisão de primeira instância e  pela 
procedência  do auto de infração nº 2007/000864 condenando a Recorrente ao 
pagamento do crédito tributário lançado no valor de R$ 5.456,17 (cinco mil 
quatrocentos e cinqüenta e seis reais e dezessete centavos) mais acréscimos 
legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


