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ACÓRDÃO Nº: 479/2008
PROCESSO Nº:2006/6040/500508
REEXAME NECESSÁRIO: 1693
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO:JK COMÉRCIO DE CLAÇADOS LTDA 

EMENTA: ICMS. Valor Adicionado arbitrado maior que o declarado. Presunção 
de omissão de saídas de mercadorias tributadas não afastada pelo contribuinte. 
Empresa enquadrada ao sistema de microempresa. Concedido benefício. 
Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância,  julgar improcedente o auto de infraçaão  nº2006/000449 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$4.823,06 (quatro mil 
oitocentos e vinte e três reais e seis centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustenção oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 26 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA : Fabíola Macedo de Brito 

VOTO: A empresa supramencionada foi autuada por deixar de recolher o ICMS 
na importância de R$4.823,06 (quatro mil oitocentos e vinte e três reais e seis 
cantavos), referente à saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, no valor comercial  de R$28.370,92 (vinte e oito mil trezentos e setenta 
reais e noventa e dois centavos), relativo ao período  de 01/01/2005 à 31/12/2005, 
conforme constatado  através do levantamento de conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, por via postal, para impugnar o auto de infração ou 
pagar o crédito tributário reclamado, onde a mesma não compareceu, incorrendo 
em revelia. 

O Julgador de Primeira Instância, às fls. 37/38 após análise do 
procedimento constata que o sujeito  estava enquadrada no Regime  de 
Microempresa conforme requerimento  recepcionado no dia 24 de abril de 2004 e 
deferido em 17 de maio de 2005, portanto considerou que o auto de infração foi 
lavrado incorretamente, julgou nulo.

O Representante Fazendário, em seu parecer, recomendou a reforma da 
decisão prolatada em Primeira Instância.
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Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte deixa de registrar saídas de mercadorias tributadas, porém também 
ficou constatado que o mesmo encontra – se devidamente enquadrado ao 
sistema de microempresa, portanto sendo tributado com alíquota de 2%.

Portanto, voto pela reforma da sentença  de primeira instância para julgar 
improcedente o auto de infração nº2006/000449, em seu contexto 4.1, absolvendo 
o sujeito passivo da imputação ora impingida , no valor de R$4.823,06 (quatro mil 
oitocentos e vinte e três reais e seis centavos).

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


