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ACÓRDÃO Nº: 083/2008
PROCESSO Nº: 2007/6670/500022
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6806
RECORRENTE: DONATO B. BOTELHO

EMENTA: ICMS. Saída de mercadorias tributadas não registrada em livro próprio. 
Auto de infração 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 
2007/000163 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 3.317,66 (três mil trezentos e dezessete reais e sessenta e seis 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker e elene Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 3.317,66 
(três mil trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), correspondente 
ao giro comercial no valor de R$ 27.646,44 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta 
e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente a venda de mercadorias 
tributadas não escrituradas nos livros fiscais próprios, relativo à ocorrência de 
pagamento não contabilizado e suprimentos ilegais de caixa, ocorrido no período 
de 01.01.2002 e 31.12.2002, verificado por Levantamento Conta Caixa, conforme 
descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimada, com AR, em 02/02/2007, o Autuado apresentou sua impugnação 
tempestiva, em 15/02/2007, aduzindo, em suma, que:

Que efetuou empréstimos com particulares, e exigido, tão somente, notas 
promissórias.

Que, como ME, possui direito à alíquota reduzida, no percentual de 3%.

A sentença de primeiro grau, fls. 116/118, julgou procedente o AI, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes 
do AI, por entender que:
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As notas promissórias anexadas às fls. 57/63 não podem ser consideradas 
para refutar a ação fiscal, pois não foram apresentadas ao agente fiscal quando 
solicitadas através da intimação às fls. 10, levando a presumir a inidoneidade das 
mesmas, uma vez que podem ter sido emitidas após a constituição do crédito 
tributário. Caso contrário teriam sido apresentadas em tempo hábil.

Em 20/07/2007 o Recorrente foi intimado, com AR, interpondo, 
tempestivamente, seu Recurso (fls. 124/125), reiterando as alegações 
despendidas na impugnação.

A Representação Fazendária, fl. 137, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente o Auto de Infração, eis que a 
autuada sanou a irregularidade antes do início do procedimento fiscal.

É o relatório.

Em que se pese as argumentações do Recorrente, estas não resistem ao 
contexto probatório dos autos.

Verificando-se a documentação juntada, nota-se que realmente o 
Contribuinte não registrou no livro próprio a saída das mercadorias elencadas no 
relatório do agente autuante.

Além disso, com relação a carga tributária, decorrente de ME, não fez 
prova nos autos de que esteja cadastrada. Neste caso, sequer possui o benefício 
da redução tributária, por não estar dentro dos critérios para enquadramento com 
ME ou EPP.

Diante do exposto, voto pela manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando procedente o auto de infração nº 2007/000163 e 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do valor de R$ 3.317,66 (três mil 
trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


