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ACÓRDÃO Nº: 299/2008
PROCESSO Nº : 2005/6250/500031          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 5780
RECORRENTE: ALDAIRES CARVALHO SOARES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Diferença do imposto constatada em levantamento básico. 
Sobreposição de autuações. Improcedência do lançamento de menor 
abrangência. Aplicação da alíquota do regime de micro empresa. Lançamento 
procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial para, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2005/000779 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$875,53 
(oitocentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos) e R$1.292,83 (um 
mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), referente os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores de R$5.806,00 (cinco mil, oitocentos e seis reais), R$1.023,62 (um mil e 
vinte e três reais e sessenta e dois centavos) e R$1.568,66 (um mil, quinhentos e 
sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 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$6.681,53 (seis mil, seiscentos e oitenta e um 
reais e cinqüenta e três centavos), referente a apuração do imposto feita a menor, 
conforme constatado através do levantamento do ICMS, planilha de levantamento 
dos débitos registrados a menor, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001.
Contexto 5.1: A importância de R$2.316,45 (dois mil, trezentos e dezesseis reais 
e quarenta e cinco centavos), referente a apuração do imposto feita a menor, 
conforme constatado através do levantamento do ICMS, planilha de levantamento 
dos débitos registrados a menor, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2000.
Contexto 6.1: A importância de R$1.566,66 (mil, quinhentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos), registrado no livro próprio, constatado através 
do levantamento do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001.
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Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado pelo Erário, aos 
13/07/2005.

O contribuinte apresenta impugnação, requerendo para ser julgado 
diretamente ao COCRE nos termos legais. Requer preliminar de cerceamento ao 
direito de defesa, por não entregar cópia dos levantamentos quando da 
finalização dos trabalhos. Quanto ao mérito, diz que trata-se de empresa 
enquadrada como microempresa. Requer o acatamento da preliminar levantada 
sem julgamento do mérito.

A Representação Fazendária em manifestação, requer a confirmação da 
peça inicial.

O COCRE em seção ocorrida em 20/09/2005l decidiu converter o processo 
em diligência para que os autos retorne a DRR de origem para que o autor do 
feito assine a peça inicial, após os procedimentos de praxe.

O Contribuinte apesar de intimado não se manifestou.

Novo prazo foi dado ao contribuinte para manifestar sobre o termo de 
aditamento efetuado. Este não manifestou novamente.

A Representação Fazendária, em seu parecer, manifesta pela procedência 
do auto de infração.

Entendo que o contribuinte beneficiário do regime de microempresa, deve 
ter garantido a alíquota diferenciada, pois foi deferido o enquadramento dentro 
desses termos, relativo ao todo período fiscalizado.

Quanto ao contexto 6, ocorreu duplicidade de lançamento, pois constatou-
se omissão de vendas, neste levantamento e no contexto 4, também, encontrou-
se omissão de vendas, portanto, tributa-se o de maior valor. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, 
conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial para, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2005/000779 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos valores de R$875,53 (oitocentos e setenta e 
cinco reais e cinqüenta e três centavos) e R$1.292,83 (um mil, duzentos e 
noventa e dois reais e oitenta e três centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$5.806,00 (cinco mil, oitocentos e seis reais), R$1.023,62 (um mil e vinte e três 
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reais e sessenta e dois centavos) e R$1.568,66 (um mil, quinhentos e sessenta e 
oito reais e sessenta e seis centavos), referente os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


