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ACÓRDÃO Nº:214/2009
PROCESSO Nº: 2007/7090/500147          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.577 
RECORRENTE: ELZON SOARES DE CARVALHO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS - Movimentação Financeira. Cotejamento entre Despesas maior 
que as Receitas - O excesso de despesas em relação às receitas caracteriza 
omissão de registro de vendas de mercadorias tributadas.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento porque feito por 
autoridade incompetente, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº2007/005299 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$1.329,23 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), e 
R$585.21 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 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 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada  no valor  total de R$ 1.914,44 (um mil, novecentos e 
catorze reais e quarenta e quatro centavos), referente às vendas de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, nos exercícios de 2003 e 2004, 
constatados através dos levantamentos financeiros.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva, com as seguintes alegações:

Que o auto de infração foi emitido por autoridade incompetente; que conforme 
Lei nº 1.777/07 o agente tem entre suas atribuições a fiscalização de empresas com 
valor de faturamento até o limite da microempresa estadual, ou seja, R$ 120.000,00; 
que a autuada não é microempresa e teve faturamento em 2003 e 2004 superiores 
ao estabelecido no diploma citado.

O processo foi devolvido ao autuante para juntada de documento 
comprobatório do caixa inicial (fls. 16).
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Foram anexados aos autos Memorando CAT nº 070/2008 e seu respectivo 
Anexo.

A julgadora de primeira instância conheceu do recurso, negou-lhe provimento 
e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo aos valores 
constante na inicial.   

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, arquiu a preliminar de nulidade do 
lançamento por incompetência da autoridade fiscal por imposição legal, limitação 
dos trabalhos em auditoria em microempresa e empresa de pequeno porte, e no 
mérito alega que o levantamento foi elaborado com erro, e afirma que foram 
juntadas cópias dos livros fiscais dos períodos fiscalizados que comprovariam erros 
no levantamento, faz juntada de cópia do livro consolidado de apuração do ICMS de 
2007, que não tem relação com o período fiscalizado. 

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração. 

O anexo I à Lei 1.777, de 13 de abril de 2007 estabelece que uma das tarefas 
típicas do cargo de AFRE 3ª Classe é a constituição do crédito tributário relativo ao 
ICMS em empresa cuja receita bruta anual esteja dentro dos limites definidos para 
os benefícios concedidos à microempresa e empresa de pequeno porte. 

A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 estabeleceu em seu 
art. 3º que são microempresas as que tenham receita bruta igual ou inferior a R$ 
240.000,00 e empresas de pequeno porte as que aufiram receita bruta superior a R$ 
240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00.

O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/06, com redação 
dada pelo Decreto nº 3.122/07, regulamentou a matéria no âmbito do Estado do 
Tocantins.

Art. 503. Os benefícios previstos na Lei 
Complementar Federal 123/06 são concedidos 
na forma das Resoluções do Comitê Gestor de 
Tributação das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – CGSN. 

§ 1o Consideram-se Microempresas – ME ou 
Empresas de Pequeno Porte – EPP a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário 
a que se refere o art. 966 da Lei 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, constantes do Registro de 
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Empresas Mercantis ou do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
I – no caso das microempresas, o empresário, a 
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 240.000,00; 

II – no caso das empresas de pequeno porte o 
empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 2.400.000,00. 

§ 2o Fica estabelecida, no âmbito do Estado do 
Tocantins, a faixa de receita bruta anual até o 
limite de R$ 1.200.000,00, para efeito de 
recolhimento do ICMS, na forma da Lei 
Complementar Federal 123, de 14 de dezembro 
de 2006.

Embora o auto de infração seja relativo aos exercícios de 2003 e 2004, foi 
lavrado em 28.11.2007, quando já estavam em vigor os novos valores de receita 
bruta estabelecidos na legislação tributária acima citada.

Ainda que assim não fosse, pelos levantamentos financeiros elaborados, as 
vendas da empresa nos exercícios fiscalizados foram no valor de R$ 143.676,03 
(2003) e R$ 183.628,46 (2004), portanto dentro dos limites vigentes à época para as 
empresas de pequeno porte.

De qualquer forma, o Auditor Fiscal da Receita Estadual 3ª classe é 
competente para o lançamento do crédito tributário, não estando caracterizada a 
nulidade levantada pela recorrente.

À vista do exposto, conheço da preliminar arquida, nego-lhe provimento e 
passo a análise do mérito.

Em análise, verifica-se que a procedência do crédito tributário reclamado 
deriva do fato da escrituração fiscal da requerente demonstrar que o somatório das 
receitas é insuficiente para cobrir as despesas observáveis nos exercícios fiscais 
auditados, fato esse que denuncia a prática de omissão de saídas de mercadorias 
desacobertadas, autorizadas pela presunção legal disposta no Art. 21, inciso “e” da 
lei 1287/01.
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Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento porque feito 
por autoridade incompetente, arquida pela Recorrente e, no mérito, conheço do 
recurso e nego-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância e 
julgar procedente o auto de infração de nº 2007/005299, para condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.329,23 (hum mil, 
trezentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos) e R$ 585,21(quinhentos e 
oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. 

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


