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ACÓRDÃO Nº:342/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503537          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.051
RECORRENTE:FILHOTES E FRICOTES-COM VAREJ ACES CRIAC ANIM LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Diferença de alíquota exigida em razão da aquisição de 
mercadorias, de outros Estados, para integrar o custo final do serviço, tributado 
exclusivamente pelos municípios. Embelezamento animal. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de 
infração nº 2007/004306 relativo aos valores de R$ 151,00 (cento e cinqüenta e 
um reais) e R$ 19,89 (dezenove reais e oitenta e nove centavos), referente os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Voto divergente do conselheiro Raimundo 
Nonato Carneiro. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Paulo Afonso Teixeira, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
170,69 (cento e setenta reais e sessenta e nove centavos), sendo campo 4.1  
relativo a ICMS diferencial de alíquota e o campo 5.1 relativo a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no exercício de 2002, 
constatado por meio do levantamento do ICMS e diferencial de alíquota e 
levantamento comparativo de saídas com o documentário emitido. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação, 

intempestiva.

O julgador de primeira instância, considerou a autuada revel e julgou o auto 
de infração procedente. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho,  apenas no que refere-se aos 
campos 4.1 e 5.1, solicitando que o auto de infração seja retificado e anulado, por 
ter ficado evidenciado nos autos que o Auditor equivocou-se quanto a destinação 
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das mercadorias é para ativo imobilizado, quando as mercadorias são destinadas 
a revenda.

A REFAZ recomendou a manutenção da sentença de primeira instância e a 
procedência do auto.

A empresa foi autuada por deixar de recolher imposto, sendo os campos 
4.1 relativos a ICMS diferencial de alíquota e campo 5.1 a apuração de imposto 
com o beneficio atribuído a microempresa e empresa de pequeno porte.

Em análise aos autos, observamos que a empresa tem como ramo de 
atividade o comércio varejista de acessórios para criação de animais e que as 
mercadorias  sobre as quais foi exigida a diferença de alíquota são mercadorias 
essenciais para sua atividade prestacional, integrando ao serviço final, serviços 
estes sujeitos ao recolhimento do ISSQN, dessa forma, entendo que  a cobrança 
do diferencial de alíquota é improcedente. 

  Diante do exposto, voto pela reforma da sentença prolatada em primeira 
instância e pela improcedência do auto de infração nº 2007/004306, absolvendo o 
o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 151,00 
(cento e cinqüenta e um  reais) , e R$ 19,89 (dezenove reais e oitenta e nove 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

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

Presidente

Cons.Relatora 

Representação Fazendária


