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ACÓRDÃO Nº : 173/2010
PROCESSO Nº : 2009/6640/500074
REEXAME NECESSÁRIO : 2.851
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DISTR. AMAZÔNIA DE ARMAR. E AVIAM. LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.035.917-1

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Constatação de Omissão de Receitas 
Tributáveis. Não Consideração de Enquadramento no Regime de Microempresa - A 
aplicação da carga tributária relativa ao benefício concedido às microempresas 
exclui parte da exigência tributária.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/000178 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 8.678,18 (oito mil, seiscentos e 
setenta e oito reais e dezoito centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 14 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 1.735,58 (um mil, 
setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente parte do 
campo 4.11.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
10.413,76 (dez mil, quatrocentos e treze reais, setenta e seis centavos), referente as 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativas ao 
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, conforme foi constatado por meio do 
levantamento conta mercadorias – conclusão fiscal. 

A autuada, intimada por ciência direta, não apresentou impugnação, sendo 
lavrado termo de revelia às fls. 08. 

          O julgador de primeira instância, dizendo que o levantamento conclusão fiscal 
foi elaborado corretamente e considerando que a empresa está enquadrada como 
microempresa, nos termos da Lei 1.404/2003, estaria sujeita a uma alíquota de 2%, 
julga o auto de infração procedente em parte, condena o sujeito passivo ao 
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pagamento de ICMS no valor de R$ 1.735,58 (um mil, setecentos e trinta e cinco 
reais, cinqüenta e oito centavos), acrescidos das cominações legais, e absolve do 
recolhimento de ICMS na importância de R$ 8.678,18 (oito mil, seiscentos e setenta 
e oito reais, dezoito centavos).        

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, e a conseqüente procedência em parte do auto de 
infração. 

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

A Chefe do CAT, em despacho às fls. 19, considerando que cientificado da 
decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a autuada deixa transcorrer “in 
albis” o prazo para manifestar-se; considerando que a parcela do crédito tributário 
considerado inexigível, no contexto 4.1 da inicial, é superior ao valor de alçada, 
submete o feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo 
único do art. 58 da Lei 1.288/01.

Ao analisar o presente processo ficou constatado que o contribuinte omitiu o 
registro de saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o valor das receitas não 
foi suficiente para apresentar um lucro bruto arbitrado em 50%. O levantamento em 
que se baseou utilizou valores lançados no Documento de Informações Fiscais –
DIF, onde consta que a autuada é microempresa; sendo que à época do fato 
gerador a empresa era beneficiária deste regime à alíquota de 2%, fato este que não 
foi considerado pelo autor do procedimento ao lavrar o auto de infração, portanto, 
entendo correta a decisão do julgador de primeira instância. 

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2009/000178 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
8.678,18 (oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), referente 
parte do campo 4.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS  FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


