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ACÓRDÃO Nº: 222/2008
PROCESSO Nº : 2007/6010/500447          
REEXAME NECESSÁRIO: 2099
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: SEBASTIANA SOUTO OLIVEIRA

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, embasada em levantamento da conta 
mercadorias. Comprovado o enquadramento ao regime de microempresa. Beneficio 
fiscal concedido. Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/002767 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 621,41 (seiscentos e 
vinte e um reais e quarenta e um centavos), R$ 190,69 (cento e noventa reais e
sessenta e nove centavos), R$ 358,16 (trezentos e cinqüenta e oito reais e 
dezesseis centavos) e R$ 510,66 (quinhentos e dez reais e sessenta e seis 
centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente os valores de R$ 2.361,42 (dois mil, trezentos e sessenta e 
um reais e quarenta e dois centavos), R$ 953,55 (novecentos e cinqüenta e três 
reais e cinqüenta e cinco centavos), R$ 2.686,22 (dois mil, seiscentos e oitenta e 
seis reais e vinte e dois centavos) e R$ 3.830,02 (três mil, oitocentos e trinta reais e 
dois centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 03 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, foi autuada a pagar ICMS, nos contextos seguintes:
Contexto 4.1: A importância de R$2.982,83 (dois mil, novecentos e oitenta e dois 
reais e oitenta e três centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio, conforme constatado através do levantamento conclusão 
fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003.    
Contexto 5.1: A importância de R$1.144,19 (um mil, cento e quarenta e quatro reais 
e dezenove centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não registradas
no livro próprio, conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.    
Contexto 6.1: A importância de R$3.044,38 (três mil, quarenta e quatro reais e trinta 
e oito centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não registradas no 
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livro próprio, conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo 
ao período de 01.01 à 31.12.2005.    
Contexto 7.1: A importância de R$4.340,68 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e 
sessenta e oito centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio, conforme constatado através do levantamento conclusão 
fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2006.    

A autuada apresenta impugnação, onde solicita novo cálculo do auto de 
infração, pois a empresa é enquadrada como microempresa, sendo as alíquotas 
diferenciadas, junta cópias dos referidos enquadramentos. 

A Julgadora Singular lavra Sentença, onde diz que a demanda decorre de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas. Diz a empresa não impugnou as 
omissões de saídas detectadas no levantamento, mas tão somente a aplicação das 
alíquotas de microempresas. Cita a lei nº 1.404/03, onde fala das formas de 
desenquadramento do regime desse benefício fiscal, que a autuante não observou 
estes fatos. Altera a alíquota aplicada para 2% sobre todo procedimento. Conclui, 
julgando procedente em parte, para condenar ao pagamento do impostos na 
importância de R$ 190,69 (5.1), R$ 358,16 (6.11), R$ 510,66 (7.11). Deixando o 
campo 4.1, na importância de R$ 2.982,83, referente ao ano de 2003, pois não 
comprovou enquadramento como microempresa relativo a esse ano.

Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença de primeira 
instância, para julgar procedente o auto de infração, pois trata-se de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas sem nota fiscal. 

O contribuinte novamente comparece ao feito, para solicitar a juntada do 
enquadramento da empresa como microempresa relativo ao período de 2003.

A Representação Fazendária, novamente manifesta pela reforma da sentença 
para julgar procedente ao auto de infração na sua totalidade. 

Os argumentos do contribuinte, merecem prosperar neste Contencioso, 
pois o contribuinte conseguiu comprovar seu enquadramento no regime de 
microempresa, relativo a todos os anos fiscalizados. Face a isso, merece 
acatamento os seus argumentos e conseqüentemente alterar a decisão de 
primeira instância, pois não tinha considerado o enquadramento relativo ao 
exercício de 2003.

Dessa forma, a base de cálculo para calcular o imposto deve ser sem a 
redução de base de cálculo, entretanto, garantindo ao recursante, a carga 
tributária reduzida para 2%, relativo a todos os exercícios fiscalizados.
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De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, em 
reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2007/002767 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário nos valores de R$ 621,41 (seiscentos e vinte e um reais e 
quarenta e um centavos), R$ 190,69 (cento e noventa reais e sessenta e nove 
centavos), R$ 358,16 (trezentos e cinqüenta e oito reais e dezesseis centavos) e R$ 
510,66 (quinhentos e dez reais e sessenta e seis centavos), referente os campos 
4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de 
R$ 2.361,42 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), 
R$ 953,55 (novecentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos), R$ 
2.686,22 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) e R$ 
3.830,02 (três mil, oitocentos e trinta reais e dois centavos), referente os campos 
4.11 a 7.11, respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


