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ACÓRDÃO Nº: 56/2009
PROCESSO: 2007/6440/500070      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.413
RECORRENTE: ALCIDES SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido 
Inferior ao Arbitrado. Existência de Enquadramento ao Sistema de Microempresa 
- Ocorrida a omissão de saídas de mercadorias tributadas quando não atingido o 
índice de lucro bruto arbitrado. Procede a cobrança de parte da exigência. 
Constatado o enquadramento da empresa ao sistema de micro e pequena 
empresa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial, para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2007/004244 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$27,34 (vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), mais 
acréscimos legais; e julgar improcedente o valor de R$300,84 (trezentos reais e 
oitenta e quatro centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 
de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 328,18 (Trezentos e vinte 
oito reais e dezoito centavos) referente a saída de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio, constatada por meio do levantamento do movimento 
financeiro, relativo ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário conforme exigido 
na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho, alegando em síntese 
que no exercício de 2003 a empresa estava enquadrada ao regime de 
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microempresas e sua alíquota de recolhimento era de 1%, e acha justo que nos 
levantamentos fiscais a carga tributária também seja de 1%, e requer a aplicação 
da mesma.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, entende que a 
autuada deveria sofrer a carga tributaria prevista para microempresas, portanto, 
recomenda a revisão da decisão de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte omitiu o registro de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o 
valor das receitas não foi suficiente para apresentar um lucro bruto arbitrado em 
20%, também nos autos consta o enquadramento da empresa como 
microempresa, portanto, razão assiste ao contribuinte quando requer que lhe seja 
cobrada a alíquota de 1% sobre as omissões de saídas, como estabelece a 
legislação.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração de nº 2007/004244 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$27,34 (vinte e sete reais e trinta e 
quatro centavos), mais acréscimos legais; e julgar improcedente o valor de 
R$300,84 (trezentos reais e oitenta e quatro centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009. 

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendária


