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ACÓRDÃO Nº: 250/2008
PROCESSO Nº: 2006/6840/503183
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6732
RECORRENTE: PLANALTO COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Saída de mercadorias tributadas com carga tributária de 3%. 
Empresa não enquadrada como ME. Faturamento demonstra que a empresa 
possui direito ao enquadramento. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/002931 relativo 
aos valores de R$ 6.812,37 (seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e sete 
centavos), R$ 155,55 (cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco 
centavos), R$ 4.602,93 (quatro mil seiscentos e dois reais e noventa e três 
centavos) e R$ 510,25 (quinhentos e dez reais e vinte e cinco centavos), referente 
os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. Voto contrário da conselheira Elena 
Peres Pimentel que votou procedente em parte os contextos 5 e 7. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 07 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: De acordo com o AI, o Contribuinte foi autuado porque deixou de recolher o 
ICMS no valor de R$ 6.812,37 (seis mil oitocentos e doze reais e trinta e sete 
centavos) no valor comercial de R$ 40.072,76 (quarenta mil e setenta e dois reais e 
setenta e seis centavos) referente à saída de mercadorias tributadas, com alíquota 
de 3% em desconformidade com a legislação em vigor, nos meses de fevereiro a 
dezembro de 2004, bem como não se encontra enquadrada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, conforme descrito no campo (contexto 4.1); deixou 
de recolher o ICMS na importância de R$ 155,55 (cento e cinqüenta e cinco reais e 
cinqüenta e cinco centavos), no valor comercial de R$ 915,00 (novecentos e quinze 
reais), referente à saída de mercadorias sem registro e registradas a menor, 
relativo ao período de 01/01/2004 à 31/12/2004, conforme descrito no campo 
(contexto 5.1); deixou de recolher ICMS na importância de R$ 4.602,93 (quatro mil 
seiscentos e dois reais e noventa e três centavos) no valor comercial de R$ 
27.076,05 (vinte e sete mil setenta e seis reais e cinco centavos) referente à saída 
de mercadorias tributadas, registradas no livro fiscal com alíquota de 2,5%, em 
desconformidade com a legislação em vigor, nos meses de janeiro e dezembro de 
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2005, bem como a empresa não se encontra enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, conforme descrito no campo (contexto 6.1); e, deixou 
de recolher ICMS na importância de R$ 510,25 (quinhentos e dez reais e vinte e 
cinco centavos), no valor comercial de R$ 3.001,48 (três mil e um reais e quarenta 
e oito centavos), referente à saída de mercadorias tributadas sem registro e 
registradas a menor, no livro fiscal próprio, relativo ao período de 01/01/2005 à 
31/12/2005, conforme descrito no campo (contexto 7.1).

Devidamente intimada, pessoalmente, em 19/12/2006 (fl. 4), a Autuada, 
apresentou documentos, à fls. 114, tratando-se dos Requerimentos de 
Enquadramento como Microempresa, sem a confirmação do seu deferimento.

Em julgamento na Primeira Instância (fl. 121/123) fora julgado procedente o 
Auto de Infração. Inclusive porque o Autuado não impugnou o mérito do AI.

Intimada em 17/04/2007 (fl. 126), a Autuada apresentou, tempestivamente, 
em 04/05/2007, recurso voluntário (fls. 127/130), aduzindo que a auditora não 
informou onde encontrara as saídas de mercadorias não registradas mencionadas 
nos campos 5.1 e 7.1, alegando contradição, posto que também consignou que 
encontrara mercadorias registradas à menor.

Em sua manifestação (fl. 137), a Representação Fazendária opina pela 
manutenção da sentença de primeiro grau.

Em sessão realizada em 23 de outubro de 2007, o Conselho decidiu 
converter o julgamento em diligência, para que o Delegado informasse quanto à 
decisão dada aos requerimentos de fls. 118/119, relativos ao enquadramento do 
regime de micro empresa e empresa de pequeno porte, nos exercícios de 2004 e 
2005.

Esclarecimentos às fls. 142/143.

É o relatório.

De fato, em melhor análise aos autos, merece ser reformada a sentença de 
primeiro grau.

Isso porque, analisando-se toda a documentação juntada, comprova-se que 
o Recorrente possui faturamento que a enquadra como Micro Empresa, possuindo 
direito ao exercício desse benefício.
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Os esclarecimentos prestados pela Secretaria Fazendária não foram 
suficientes para demonstrar o seu não-enquadramento. Ao contrário, limitou-se a 
dizer que não se encontrou os documentos que comprovam o direito do 
Recorrente.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2006/002931 relativo aos valores de R$ 
6.812,37 (seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos), R$ 155,55 
(cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), R$ 4.602,93 (quatro 
mil seiscentos e dois reais e noventa e três centavos) e R$ 510,25 (quinhentos e 
dez reais e vinte e cinco centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


