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ACÓRDÃO Nº: 145/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6967
PROCESSO Nº : 2007/6130/500016          
RECORRENTE: JOSÉ ALVES SOUSA O PARAÍBA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas, constatada em 
levantamento da conta mercadorias. Microempresa não enquadrada no sistema. 
Direito ao benefício nos termos do art. 20 e parágrafo único da Lei nº 1.892/2008. 
Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 de nº 
2007/000992 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$1.850,17 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais e dezessete centavos) 
e R$40,92 (quarenta reais e noventa e dois centavos), relativo aos campos 4.11 e 
511, respectivamente, mais acréscimos legais e improcedentes os valores de 
R$7.030,88 (sete mil, trinta reais e oitenta e oito centavos) e R$191,21 (cento e 
noventa e um reais e vinte e um centavos), relativo aos campos 4.11 e 5.11. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 11 de março de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa ., foi autuada a recolher ICMS nos contextos seguintes: 
Contexto 4.1: A importância de R$8.881,05 (oito mil, oitocentos e oitenta e um 
reais e cinco centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio, conforme constatado através do levantamento 
conclusão fiscal, referente ao período de 01.01 à 31.12.2003.  
Contexto 5.1: A importância de R$232,18 (duzentos e trinta e dois reais e dezoito 
centavos), referente a vendas de mercadorias tributadas não registrada no livro 
próprio, conforme constatado através do levantamento específico de mercadorias, 
referente ao período de 01.01 à 31.12.2006.  

Termo de Revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário cobrado pelo Erário, em 
19/04/2007, fls. 07 dos autos.   
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Sentença singular foi lavrada onde diz que a autuada foi intimada via direta, 
não comparecendo ao feito, incorrendo em revelia. E que face ao disposto no art. 
57 da Lei nº 1.288/2001, constata-se que o sujeito passivo está devidamente 
identificado. O levantamento conclusão fiscal foram corretamente elaborados e 
constatou-se a omissão de saídas de mercadorias tributadas por não ter sido 
atingida a margem de lucro arbitrada pelo fisco. Face a isso julgou procedente o 
auto de infração.  

O contribuinte apresenta recurso voluntário, através de defensor público, 
dizendo que a revelia tem apenas a presunção de veracidade, deixando claro que 
podem ser discutidos os fatos a que se refere as alegações do autor. Que existe 
um comércio na cidade de Ponte Alta - TO., com pouca rotatividade, pela pobreza 
da maioria da população. Que as falhas apontadas não foram rebeldia fiscal e sim 
frutos de desconhecimento da parte contábil. Requer ao final o cancelamento do 
feito.

A Representação Fazendária em manifestação, requer a manutenção da 
sentença de primeira instância, pela procedência do feito.

O contribuinte, apesar de devidamente intimado não se manifestou.  

Constatou-se que a empresa apesar não está enquadrada como 
microempresa, tem seu faturamento dentro desses parâmetros, o que se enquadra 
dentro do contexto do art. 20 e seu parágrafo único da Lei nº 1.892, de 21 de 
fevereiro de 2008, que instituiu o programa de recuperação de créditos fiscais –
REFIS. 

Face a isso, o contribuinte tem direito segundo esse dispositivo aos 
benefícios da alíquota diferenciada, como se microempresa fosse. Então, modifica-
se os valores a serem pagos para utilizar alíquota de 2,5% e 3,0%, 
respectivamente.   

De todo exposto, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2007/000992 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$1.850,17 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais e 
dezessete centavos) e R$40,92 (quarenta reais e noventa e dois centavos), 
relativo aos campos 4.11 e 511, respectivamente, mais acréscimos legais e 
improcedentes os valores de R$7.030,88 (sete mil, trinta reais e oitenta e oito 
centavos) e R$191,21 (cento e noventa e um reais e vinte e um centavos), relativo 
aos campos 4.11 e 5.11.
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


