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ACÓRDÃO Nº: 301/2008
PROCESSO Nº : 2006/6640/500888          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6980
RECORRENTE: NOVO RUMO COM. DE ROUPAS E ACES. LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência tributária com aplicação de alíquota de tributação 
normal por desenquadramento do regime de micro empresa. Comprovado o 
enquadramento. Legitimidade da tributação realizada pelo contribuinte. 
Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/002958 relativo os valores de R$2.997,27 (dois mil, novecentos e noventa e 
sete reais e vinte e sete centavos), R$5.058,80 (cinco mil, cinqüenta e oito reais e 
oitenta centavos), R$319,27 (trezentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), 
R$407,38 (quatrocentos e sete reais e trinta e oito centavos), R$428,77 
(quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), R$754,15 
(setecentos e cinqüenta e quatro reais e quinze centavos), R$714,54 (setecentos 
e quatorze reais e cinqüenta e quatro centavos) e R$1.172,62 (um mil, cento e 
setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), referente os campos 4.11 a 
11.11, 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, por deixar de recolher ICMS, nos contextos 
seguintes:
Contexto 4.1: A importância de R$2.997,27 (dois mil, novecentos e noventa e 
sete reais e vinte e sete centavos), referente a aproveitamento indevido do 
imposto, pelo desenquadramento do regime de microempresa, quando foi 
constatado passivo oculto, na conta fornecedores, conforme constatado através 
do Levantamento Básico do ICMS, relativo ao período de 01/01à 31/12/2004. 
Contexto 5.1: A importância de R$5.058,80 (cinco mil, cinqüenta e oito reais e 
oitenta centavos), referente a aproveitamento indevido do imposto, pelo 
desenquadramento do regime de microempresa, quando foi constatado passivo 
oculto, na conta fornecedores, conforme constatado através do Levantamento 
Básico do ICMS, relativo ao período de 01/01à 31/12/2005. 
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Contexto 6.1: A importância de R$319,27 (trezentos e dezenove reais e vinte e 
sete centavos), referente a falta de estorno de entradas de mercadorias, quando 
realizou apenas nas saídas, constatado através do levantamento básico do ICMS, 
relativo ao período de 01/01à 31/12/2005. 
Contexto 7.1: A importância de R$407,38 (quatrocentos e sete reais e trinta e 
oito centavos), referente a passivo oculto, constatado na conta fornecedores, 
conforme constatado através do Levantamento Conta Fornecedores, relativo ao 
período de 01/01à 31/12/2001. 
Contexto 8.1: A importância de R$436,66 (quatrocentos e trinta e seis reais e 
sessenta e seis centavos), referente a passivo fictício, constatado na conta 
fornecedores, conforme constatado através do Levantamento Conta 
Fornecedores, relativo ao período de 01/01à 31/12/2002. 
Contexto 9.1: A importância de R$754,15 (setecentos e cinqüenta e quatro reais 
e quinze  centavos), referente a passivo oculto, constatado na conta 
fornecedores, conforme constatado através do Levantamento Conta 
Fornecedores, relativo ao período de 01/01à 31/12/2003. 
Contexto 10.1: A importância de R$714,54 (setecentos e quatorze reais e 
cinqüenta e quatro centavos), referente a passivo oculto, constatado na conta 
fornecedores, conforme constatado através do Levantamento Conta 
Fornecedores, relativo ao período de 01/01à 31/12/2004. 
Contexto 11.1: A importância de R$407,38 (quatrocentos e sete reais e trinta e 
oito centavos), referente a passivo oculto, constatado na conta fornecedores, 
conforme constatado através do Levantamento Conta Fornecedores, relativo ao 
período de 01/01à 31/12/2001. 

O contribuinte apresenta Impugnação, onde diz que deixou a contabilidade 
de sua empresa sob a responsabilidade de um profissional, entretanto a 
constatação de passivo oculto, trata-se de um erro contábil, e que a penalidade 
aplicada pelo agente do fisco, penaliza a empresa duplamente. Que a penalidade 
imposta, deixa a empresa sem capacidade de liquidez. Requer a nulidade do 
procedimento, pois é ilegítimo o desenquadramento do regime de microempresa, 
pois não houve nenhuma intenção de lesar o Erário Estadual.

Através do despacho nº 053/2007, a julgadora de primeira instância, 
converte o processo em diligência para que a autora do procedimento, junte o 
desenquadramento da microempresa. A autora do procedimento, solicita a 
Coletoria Estadual, intimação do contribuinte para que tal procedimento seja 
efetuado. O contribuinte, faz nova manifestação contestando a exigência tributária 
através da constatação de passivo oculto e passivo fictício.

Novamente o processo, retorna ao agente do fisco, onde foi juntado novos 
levantamentos e o enquadramento como microempresa relativo ao ano de 2003, 
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2004 e o Termo de desenquadramento como microempresa, datado de 
31/07/2007. Termo de aditamento foi juntado aos autos, onde altera o valor do 
imposto original, passando o campo 8.11 para 428,77. O contribuinte em nova 
manifestação, reclama que já foi intimado a efetuar o pagamento do feito, sem ao 
menos ocorrer o julgamento de primeira instância, requer tais providências.    

Sentença foi lavrada, diz que a demanda decorre do desenquadramento do 
regime de microempresa, quando constatou omissão de saídas presumidas em 
decorrência da existência de passivo oculto e passivo fictício na conta 
fornecedores. Na impugnação apresentada este pede uma pena mais branda, 
pois não pode arcar com duas penalidades, pois os motivos que resultaram tais 
fatos partiram de erro contábil verificado. Relativo ao contexto 7.1, o auto de 
infração foi lavrado em 18.12.2006 e dado ciência em 04.01.2007, relativo ao 
exercício de 2001, fato ocorrido após a extinção do feito atingido pela decadência. 
Quanto ao contexto 8.1, ocorreu falha no procedimento, sendo alterado pelo 
termo aditivo, e que as alegações do contribuinte sem fundamentação. E relativo 
aos contextos 9.1 a 11.1, trata-se de passivo oculto, onde o contribuinte não 
conseguiu rebater a peça básica apresentada, devendo esta prevalecer. Diante 
do exposto julga procedente em parte.   

Recurso voluntário, foi impetrado onde repete os mesmos argumentos da 
impugnação. Requer a improcedência do feito.

A Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença de 
primeira instância, para que seja julgado improcedente os campos 4, 5 e 7 e 
procedente os campos 6, 8 a 11.  

Entretanto, constatado ficou que o contribuinte encontrava-se devidamente
enquadrado no regime do benefício da microempresa, onde refazendo os 
cálculos, percebe-se que inexiste crédito tributário a ser recolhido ao Erário 
Estadual.

E acompanhando a manifestação do Representante da Fazenda Pública, 
entendo que o presente procedimento deve ser julgado improcedente para ser 
arquivado.   

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito,  conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2006/002958 relativo os valores de 
R$2.997,27 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), 
R$5.058,80 (cinco mil, cinqüenta e oito reais e oitenta centavos), R$319,27 
(trezentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), R$407,38 (quatrocentos e 
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sete reais e trinta e oito centavos), R$428,77 (quatrocentos e vinte e oito reais e 
setenta e sete centavos), R$754,15 (setecentos e cinqüenta e quatro reais e 
quinze centavos), R$714,54 (setecentos e quatorze reais e cinqüenta e quatro 
centavos) e R$1.172,62 (um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois 
centavos), referente os campos 4.11 a 11.11, respectivamente.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


