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ACÓRDÃO Nº.: 053/2011
PROCESSO Nº.: 2010/6750/500012
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.925
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS MENEZES SANTOS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL: 29.357.955-5

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Despesas Superiores às 
Receitas. Presunção de Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas – Não 
afastada a presunção legal torna-se exigível o imposto quando comprovadamente as 
receitas são inferiores às despesas

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 2010/001848 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 993,29 
(novecentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos e
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de 
fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 993,29 
(novecentos e noventa e três reais e vinte nove centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2006, conforme constatado por meio do levantamento do movimento financeiro.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que o autor do procedimento 
não considerou que a empresa estava enquadrada à Lei 1404/2003, sendo que a 
alíquota a ser aplicada seria a de 1%, portanto, o valor do ICMS a ser exigido 
deveria ser de R$ 58,42.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS por meio do 
levantamento financeiro.

Conforme se verifica nos autos, o contribuinte teve despesas superiores as 
receitas no exercício fiscalizado, fato este que leva a presumir que houve omissão 
de registro de mercadorias tributadas, presunção esta não afastada pelo 
contribuinte.

Quanto às alegações do recorrente que estaria enquadrado no regime de 
microempresa, pela Lei 1404/03, o mesmo diploma legal exclui o benefício quando 
da ação fiscal, conforme previsto no artigo 12-A, senão vejamos:

                                                    ....................................................................................
Art, 12-A É excluído dos benefícios desta Lei, o crédito 
tributário lançado, decorrente de irregularidades no 
cumprimento de obrigações principais e acessórias.
............................................................................................

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração
2010/001848 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 993,29 (novecentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


