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ACÓRDÃO Nº: 343/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503538          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.065
RECORRENTE:FILHOTES E FRICOTES-COM VAREJ ACES CRIAC ANIM LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.063.629-9

EMENTA: I - ICMS. Diferença de alíquota exigida em razão da aquisição de 
mercadorias, de outros Estados, para uso e consumo. II - ICMS apurado a menor. 
Utilização de carga tributária atribuída para microempresa sem o enquadramento 
exigido na legislação. Exigência de tributação normal. Lançamento procedente

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/004307, condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 215,67 (duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), R$ 
9,40 (nove reais e quarenta centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais e julgar extinto, pela Lei 1.892/08, o valor 
de R$ 3.140,21 (três mil, cento e quarenta reais e vinte e um centavos), referente 
o campo 6.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e João Campos de 
Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de maio 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$ 
13.365,29 (treze mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) 
sendo campo 4.1 e 5.1 relativos a ICMS diferencial de alíquota e o campo 6.1 
relativo a apuração de imposto com o benefício atribuído a microempresa e 
empresa de pequeno porte. 

    A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação, 

intempestiva.
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     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 
campo 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 
de medicamentos, quando entendeu que são de uso próprio, quando são de uso 
em animais.

A REFAZ recomendou a reforma da sentença de primeira instância e a 
procedência parcial do auto, por entender que a empresa tem como ramo de 
atividade o comércio varejista de acessórios para criação de animais e que as 
mercadorias (medicamentos veterinários para cães) sobre as quais foi exigida a 
diferença de alíquota são tributadas normais,  e estas, não foram usadas para uso 
e consumo do estabelecimento, dessa forma, entende que a cobrança do 
diferencial de alíquota é improcedente, onde deverá ser emitida nota fiscal sendo 
apurado e pago o imposto total na saída. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher o imposto, sendo os campos 
4.1 e 5.1 relativos a ICMS diferencial de alíquota e campo 6.1 a apuração de 
imposto com o beneficio atribuído a microempresa e empresa de pequeno porte.

Em análise aos autos, observamos que empresa tem como atividade 
comércio varejista de acessórios para criação de animais e as mercadorias sobre 
os quais foi exigido a diferença de alíquota são usadas para uso e consumo do 
estabelecimento, isto é uso em animais,  dessa forma entendo que cobrança do 
diferencial de alíquota é procedente.

E o contexto 6.1 refere-se ao ICMS apurado a menor, utilizando-se do 
benefício de microempresa sem o devido enquadramento, relativo ao período de 
01.01.2004 a 31.12.2004, portanto está correto o trabalho realizado pelo agente 
do Fisco.

Diante do exposto, voto pela reforma da sentença prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração nº 2007/004307, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 215,67 
(duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) , R$ 9,40 (nove reais e 
quarenta centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente mais 
acréscimos legais e procedente o campo 6.11 no valor de R$ 3.140,21 (tres mil 
cento e quarenta reais e vinte e um centavos) e extinto pela Lei 1.892/08. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons.Relatora 

Representação Fazendária


