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ACÓRDÃO Nº : 224/2010
PROCESSO : 2009/6140/500902
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.827
RECORRENTE : F NUNES DE CARVALHO
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.063.488-1

EMENTA: ICMS. Levantamento do Movimento Financeiro. Constatação de 
Omissão de Receitas Tributáveis. A omissão de saídas de mercadorias tributadas 
caracteriza-se pela comprovação da suplantação de despesas em fase às receitas 
levantadas.

ICMS. Enquadramento no Regime Tributário Concedido à Microempresa. Cálculo 
do Crédito Tributário sem Considerar a Efetiva Carga Tributária  - Não prevalece a 
totalidade da exigência tributária, considerada a carga tributária aplicável ao 
Regime Especial concedido às Microempresas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 
2009/001811 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 430,38 (quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), e R$ 
5,00 (cinco reais), referentes ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 80,00 (oitenta 
reais), referente parte do campo 5.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 17 dias do 
mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
515,38 (quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas, não registradas nos livros próprios, nos exercícios de 2005 
e 2006.

          A autuada foi intimada, por ciência direta, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, tornando-se 
revel. 
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 

2009/001811 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 430,38, campo 4.11 e R$ 5,00, parte do 
campo 5.11, acrescido das cominações legais e absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 80,00, parte do campo 5.11 do 
auto. 

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário  a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, solicita que 
seja aplicada a tributação de 1%, pois, sua empresa está enquadrada como 
microempresa, portanto, não pode cobrar 17%, como está sendo cobrado no 
contexto 4.11, ao final, requer a nulidade do auto de infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
procedência em parte do auto de infração.

Em análise aos autos, quanto ao contexto 4.1, entendo que razão assiste 
ao autuante, o levantamento financeiro anexado aos autos comprova o ilícito 
descrito, uma vez que a somatória das despesas suplantou o total das receitas, 
caracterizando omissão de saídas de mercadorias tributadas. 

No contexto 5.1, observa-se pelo Requerimento de Enquadramento de 
Microempresa, que a empresa estava enquadrada, recolhendo o imposto devido 
pela alíquota efetiva de 1% no exercício de 2005.

Desta forma, a alíquota informada no campo 5.9 do auto deve ser 
modificada para 1% e o valor originário lançado no campo 5.11 deve ser reduzido 
para R$ 5,00.

Voto, no mérito, por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2009/001811 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 430,38, (quatrocentos e trinta reais e trinta e oito 
centavos)  e R$ 5,00 (cinco reais) referente ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais e absolver o valor de R$ 80,00 (oitenta 
reais), referente parte do campo 5.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


