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ACÓRDÃO Nº:522/2009
PROCESSO Nº: 2008/6430/500197
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7611
RECORRENTE: SANDRA BARBOZA DE SOUZA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Registro de Saída de 
Mercadorias Tributadas. Não Registrado no Livro Próprio. Concedida a Redução de 
Base de Cálculo de 29,41% - É devida a exigência tributária uma vez constatada a 
ocorrência de margem de lucro arbitrada maior que a auferida.

Levantamento Básico do ICMS. Imposto Não Registrado e Não Recolhido – É 
devida a exigência fiscal quando comprovado o não registro e recolhimento do 
imposto reclamado.

Levantamento Financeiro. Omissão de Registro de Mercadorias tributadas – Deve 
prevalecer a reclamação fiscal embasada em levantamento que constata a
superioridade dos valores das despesas em relação às receitas do contribuinte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/001534 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$.282,51 (duzentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos), conforme 
termo de aditamento de fls. 102, R$.3.949,15 (três mil, novecentos e quarenta e 
nove reais e quinze centavos), R$.317,78 (trezentos e dezessete reais e setenta e 
oito centavos) e R$.6.310,42 (seis mil, trezentos e dez reais e quarenta e dois 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11 respectivamente. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel e Wagner Garcia de Souza. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 15 de julho de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em vários contextos: 
4.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$.400,22 (quatrocentos reais e 
vinte e dois centavos), referente à saída de mercadorias tributadas não registradas 
no livro próprio, referente ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003, constado por 
meio de levantamento conclusão fiscal.
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5.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 3.949,15 (três mil, novecentos e 
quarenta e nove reais e quinze centavos), referente ao giro comercial de 
R$.23.230,29, relativa ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, levantamento básico 
do ICMS.

6.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 317,78 (trezentos e dezessete reais 
e setenta e oito centavos), referente ao giro comercial de R$. 1.869,29, relativa ao 
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, levantamento básico do ICMS.

7.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 6.310,42 (seis mil, trezentos 
e dez reais e quarenta e dois centavos), referente à saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, relativa ao período de 01/01/2007 a 30/06/2007, 
constatado por meio do levantamento financeiro.

Notificado, o contribuinte apresentou impugnação requerendo a revisão do 
auto de infração, alegando que com relação a conclusão fiscal o auditor não atribuiu 
a alíquota correta, e, conforme estabelecido na Lei 1.892/2008. Com relação ao 
levantamento financeiro, consta na sua movimentação financeira, empréstimos junto 
as entidades financeiras, fazendo juntada dos contratos de empréstimos e extratos 
bancários.

Em despacho, a julgadora de primeira instância devolveu os autos a 
Delegacia de Origem para que o autor do procedimento, ou seu substituto, fizesse 
as correções, com relação ao campo 4.8 – redução da base de cálculo de 29,41%, 
campo 4.13 - infração; e a penalidade sugerida no campo 5.15 (diferencial de 
alíquota) não se referia a infração descrita no campo 5.1 (ICMS não registrado e não 
recolhido), e que o caixa inicial do exercício de 2007 não foi comprovado.

No Termo de Aditamento de fls. 102/103 foram feitas as seguintes alterações:
Campo 4.1 – Onde se lê Deixou de recolher o ICMS na importância de R$.400,22 
(quatrocentos reais e vinte e dois centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio. Leia-se – Deixou de recolher o ICMS na 
importância de R$.282,51 ((duzentos e vinte dois reais e cinqüenta e um centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio. Campo 
4.8 – Base de Cálculo. Onde se Lê: R$. 2.354,22; Leia-se: R$. 1.661,84. Campo 
4.11 – Valor Originário. Onde se Lê: R$. 400,22; Leia-se: R$. 282,51. Campo 5.13 –
Infração. Onde se Lê: art. 28, inciso III da Lei 888/96 ; Leia-se: art. 28, I c/c art. 44, 
VIII da Lei 1.287/2001. Campo 5.15 – Penalidade. Onde se Lê: art. 48, inciso III, 
alínea E; Leia-se: art. 48, inciso III, alínea A da Lei 1.287/2001.

Intimado do Termo de Aditamento, o contribuinte compareceu aos autos 
requerendo a revisão do auto de infração no que se refere ao levantamento 
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financeiro, visto que na movimentação financeira da empresa constam empréstimos 
junto a entidades financeiras, tendo em vista a documentação já apresentada, 
fazendo juntada dos documentos de fls. 108/116.

Na sentença, a julgadora de primeira instância conheceu da impugnação 
apresentada, julgou procedente ao auto de infração nº 2008/001534, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$.282,51 
(duzentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos), campo 4.11, conforme  
termo de aditamento de fls. 102; R$.3.949,15 (três mil, novecentos e quarenta e 
nove reais e quinze centavos), campo 5.11, com a penalidade do campo 5.15 do 
termo aditivo de fls. 103; R$. 317,78 (trezentos e dezessete reais e setenta e oito 
centavos), campo 6.11 e R$. 6.310,42 (seis mil, trezentos e dez reais e quarenta e 
dois centavos), campo 7.11, mais acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte interpõe o recurso 
voluntário alegando que é optante do super simples cuja Lei complementar 
123/2006, determina que a apuração da receita bruta, dos empreendimentos 
individuais, situação da recorrente, será mediante apresentação do registro de 
vendas, ficando dispensados da emissão de documento fiscal de vendas.

Que a presunção deve ser afastada, seja pela incidência de alíquota 
incorreta, seja pela existência de plena vigência à época, de contrato de concessão 
de crédito não considerado pelo fisco, equivocadamente não acolhido pelo julgador, 
quando declara que não é o caso da aplicação da lei 1.892/2008, requerendo a 
reforma da sentença de primeira instância anulando o auto de infração, por ausência 
de provas da omissão de receitas e desrespeito a norma legal.

A Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instância.

Observa-se que o Termo de Aditamento de fls. 102/103 fez as correções 
necessárias, sendo que após essas correções, restou provado a convalidação da 
autuação.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2008/001534, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$.282,51 (duzentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e um 
centavos), campo 4.11, conforme termo de aditamento de fls. 102, R$.3.949,15 
(três mil, novecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), campo 5.11; R$. 
317,78 (trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), campo 6.11 e R$. 
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6.310,42 (seis mil, trezentos e dez reais e quarenta e dois centavos), campo 7.11, 
mais acréscimos legais.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de agosto de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


