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ACÓRDÃO Nº.:410/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6140/500925
REEXAME NECESSÁRIO: 2.193
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SUPERMERCADO BRASIL LTDA.

EMENTA: ICMS. I – Aproveitar-se do beneficio de microempresa sem o devido 
enquadramento. Lançamento procedente e extinto pela Lei 1.892/2008. II –
Omissão de saídas de mercadoria tributadas. Lançamento efetuado com valor 
base de cálculo nas saídas e não valor contábil. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº. 2006/003151 no que refere o contexto 4 e 
extinto pela Lei 1.892/08, mantendo a decisão em relação ao contexto 7. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, João Campos de 
Abreu, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 07 de maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em quatro contextos por deixar de recolher ICMS 
na importância de R$ 7.828,40 (Sete mil oitocentos e vinte oito reais e quarenta 
centavos), relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005, constatado por 
meio dos levantamentos básico de ICMS, financeiro e conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva com as 
seguintes alegações que o periodo lançado na situação como microempresa 
foram somente os meses de fevereiro a julho; que no levantamento não foram 
concedidos os créditos nas entradas de mercadorias nos respectivos meses e 
que no levantamento conclusão fiscal a agente do fisco não observou que a base 
de cálculo nas saídas de mercadorias dentro do estado é reduzida, gerando 
omissão nas mercadorias tributadas.

O processo é devolvido à autuante para saneamento, que junta 
requerimento de enquadramento de microempresa indeferido e lavrou termo de 
aditamento retificando o periodo de referencia, o mês de referencia, as infrações e 
as penalidades descritas nos campos 4.6, 4.7, 4.13, 7.13, 4.15, e 6.15.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento não se manifestando ao 
processo.
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A julgadora de primeira instância conhece da impugnação dá-lhe 
provimento parcial, declarando nulo sem julgamento de mérito o crédito tributário 
no valor de R$ 2.302,73 campo 4.11, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários no valor de R$ 2.060,31, campo 5.11 com a penalidade 
sugerida no campo 5.15 do auto de infração e no valor de R$ 749,81, campo 6.11 
com a penalidade sugerida no campo 6.15 do termo de aditamento, ambos os 
valores acrescidos das cominações legais e absolvendo a autuada do crédito 
tributário no Valor de R$ 2.715,55, campo 7.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da sentença de primeira instância.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifesta.

O chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento ao feito 
tão somente em relação aos valores lançados nos contextos 4 no valor de R$ 
2.302,73 e 7 no valor de R$ 2.715,55.

Analisado e discutido o presente processo fica constatado que o 
contribuinte recolheu o ICMS, com a alíquota de empresa enquadrada ao sistema 
de microempresas e empresas de pequeno porte, não apresentando o 
enquadramento relativo ao exercício de 2004, sendo, portanto lançado no 
contexto 4 a diferença entre o valor recolhido como microempresa e o valor de 
empresa com tributação normal.

Em relação ao valor lançado no contexto 7 percebe-se que o autor do 
procedimento na elaboração do levantamento conclusão fiscal equivocou-se, pois 
considerou o valor das vendas de mercadorias tributadas com redução de base 
de cálculo e não o valor contábil, desta forma o índice do valor apurado passa 
para 23,73%, sendo superior ao valor arbitrado pelo fisco estadual que é de 20%, 
ficando desta forma descaracterizada a omissão de saída de mercadorias 
tributadas.

Pelo exposto voto reformando a decisão de primeira instância para julgar 
procedente o contexto 4, no valor de R$ 2.302,73 (Dois mil trezentos e dois reais 
e setenta e três centavos) e extinto pelo beneficio do Art. 20 § único da Lei nº. 
1.892 de 21/02/2008, senão vejamos:

Art. 20. Alem dos benefícios previstos nesta Lei, 
é assegurada às microempresas e empresas de 
pequeno porte a quitação dos créditos 
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tributários, constituídos ou não, cujo fato gerador 
ou ato infracional, tenha ocorrido até 30 de junho 
de 2007, com a carga tributária reduzida prevista 
no art. 8º da Lei 1.404, de 30 de setembro de 
2003.

Parágrafo único. O beneficio previsto no caput 
deste artigo alcança os créditos tributários 
devidos por microempresas e empresas de 
pequeno porte, com faturamento bruto anual 
previsto no art. 1º da Lei 1.404/2003, ainda que a 
empresa não tenha sido enquadrada à época, 
por qualquer motivo, nos benefícios da referida 
Lei.

Em relação ao contexto 7 voto pela manutenção da decisão de primeira 
instância que julgou improcedente o valor de R$ 2.715,55 (Dois mil setecentos e 
quinze reais e cinqüenta e cinco centavos).

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


