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ACÓRDÃO Nº: 184/2009
PROCESSO Nº: 2007/6010/500092          
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2089
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: L F LOBO 

EMENTA: Constatação de Omissão de Receitas Tributáveis. Levantamento do 
Movimento Financeiro - A aplicação da alíquota relativa ao benefício concedido às 
microempresas exclui a exigência de parte da autuação.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o Auto de Infração nº 2007/000307, e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$2.380,91 (dois mil, 
trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos) e R$196,49 (cento e noventa e 
seis reais e quarenta e nove centavos); referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$991,93 
(novecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) e R$1.473,73 (um mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), referentes os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente. 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 24 de 
março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$6.473,74 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, conforme constatado através do levantamento financeiro, referente ao 
período de 01.01.2003 à 31.12.2005, conforme contido nos contextos 4 a 6 dos 
autos.

Termo de revelia foi lavrado em 08/03/2007, face o não pagamento do crédito 
tributário reclamado e não apresentação de impugnação, fls. 80 dos autos.

Em 12/03/2007, foi apresentada impugnação intempestivamente, fls. 81 dos 
autos.

Via do despacho nº 135/2007, a Julgadora de Primeira Instância converte o 
processo em diligência, tendo em vista que no exercício de 2005, que este retorne 
ao autor do procedimento ou substituto, para que reveja a autuação, fls. 94 dos 
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autos. Termo de aditamento foi lavrado, alterando a exigência tributária de ICMS 
para multa formal, alterando também os valores reclamados a título de crédito 
tributário, como: 6.11 passando para R$841,63.

O contribuinte interpõe nova manifestação, em 27/06/2007, fls. 100 dos autos.  

Sentença foi lavrada, diz que a demanda refere-se à omissão de mercadorias, 
relativa aos exercícios de 2003 e 2004 e sujeitas ao regime de substituição tributária 
no exercício de 2005. O contribuinte alega que estava enquadrado no regime de 
microempresa, mas que comprovou somente os exercícios de 2004 e 2005, 
deixando de apresentar documentação referente ao exercício de 2003. Que face a 
isso, a carga tributária de 2004, terá que ser 2%, passando o ICMS para R$196,49, 
contexto 5 e R$ 2.380,81, contexto 4. E o contexto 6, foi alterado, via termo de 
aditamento, e quitado conforme DARE, fls. 113 dos autos. Com essas 
considerações, julga procedente em parte nos valores acima citados.  

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência em parte.

O contribuinte em suas razões, diz que a empresa estava enquadrada como 
microempresa relativo aos exercícios de 2002 à 2005, que a carga tributária deveria 
ser de 2%. Que requer a adequação da carga tributária para o contexto 4 dos autos.

Despacho nº 731/2008, do Chefe do CAT, que considerando ter o processo 
alcançado seus objetivos em relação ao valor no campo 6.1, no valor de R$ 841,63, 
determina que se dê prosseguimento somente quanto a parte condenada e 
absolvida dos campos 4.1 e 5.1.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, requer a reforma da 
sentença de primeira instância, quanto ao contexto 4. 

Da análise dos autos, extrai-se que o levantamento do movimento financeiro 
foi elaborado com falhas, pois, não usou a carga tributária de microempresa, embora 
a esta estivesse enquadrada como tal. Relativamente ao contexto 6, esta foi 
transformada em multa formal e o contribuinte quitou esse crédito tributário.

O Chefe do CAT, face a não apresentação de recurso voluntário por parte da 
empresa, determinou a seqüência do feito somente quanto a parte absolvida, da 
sentença de primeira instância. 
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Embora não seja o mais correto dos procedimentos, mas, face ao pagamento 
do contribuinte, é a única decisão possível. Com essas considerações, a 
improcedência é a decisão correta, com a manutenção da sentença primeira.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo procedente em parte o Auto de Infração nº 2007/000307, e 
condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$2.380,91 (dois mil, trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos) e R$196,49 
(cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos); referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$991,93 (novecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) e 
R$1.473,73 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), 
referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


