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ACÓRDÃO Nº.: 109/2008
PROCESSO: 2006/6500/500102          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6858
RECORRENTE: IDORIEL RIBEIRO SILVA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de receitas tributáveis, em levantamento 
do movimento financeiro. Empresa enquadrada no regime de microempresa. 
Cálculo do crédito tributário sem os benefícios concedidos ao regime. Lançamento 
procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/002360 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 36,11 (trinta e seis reais e onze centavos), mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$ 168,54 (cento e sessenta e oito reais e cinqüenta e 
quatro centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 21 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 204,65 
(Duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente à saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, nos exercícios de 2003, 
constatadas através de levantamento conclusão fiscal.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário no valor de R$ 204,65, acrescido das 
cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não  argüiu  preliminar  e no mérito 
alega que no período auditado estava enquadrada  no regime especial de 
microempresa; solicita a redução da alíquota de 17% para 3%, fez juntada de 
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cópia dos requerimentos de microempresa relativo ao períodos de 2002 a 2007. 
fls. 20/27. 

A REFAZ recomendou a reforma  da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência  em parte do auto de infração, concedendo o benefício 
de microempresa durante o período de 2003.

Efetivamente o contribuinte omitiu saídas de mercadorias tributadas, 
deixando de cumprir o que determina a legislação tributária, como segue:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável: 

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído;
.

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)

Art. 118. Os estabelecimentos, excetuados os 
produtores agropecuários, emitirão nota fiscal modelo 1 
ou 1-A:

I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;

(do RICMS, Decreto nº 462/97)

As saídas de mercadorias tributadas deverão ser escrituradas nos livros 
fiscais, conforme determina o Art. 243 do RICMS, Dec. 462/97, senão vejamos:

Art. 243. O livro registro de saídas, modelos 2 ou 2-A, 
destina-se à escrituração do movimento de saída de 
mercadorias, a qualquer título, do estabelecimento, 
bem como para registro das prestações de serviços de 
transporte e de comunicação.

(do RICMS, Decreto nº 462/97)

O levantamento procedido – Levantamento Financeiro, possibilita detectar 
se o contribuinte fez aquisições com suporte financeiro ou não. Pois, o 
levantamento é um conta caixa, para empresas que não possuem escrita contábil. 
Como as aquisições foram superiores ao suporte financeiro, os valores que 
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ultrapassaram essa barreira, é considerado omissão de saídas de mercadorias 
tributadas.   

Entretanto, analisando e discutindo o presente processo verifica-se que o 
contribuinte trás aos autos o enquadramento como microempresa. 

Portanto, depois de refeitos os cálculos aplicando alíquota de 3%, voto pela 
reforma da sentença de primeira instância para julgar procedente em parte o auto 
de infração nº. 2007/002360, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 204,65 (duzentos e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos)  e acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, ao
01 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


