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ACÓRDÃO Nº.:  073 /2008
PROCESSO: 2006/7030/500046          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.923
RECORRENTE:SS DE SOUZA CONFECÇÕES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Empresa enquadrada no regime de microempresa e empresa de 
pequeno porte. Cálculo do crédito tributário sem os benefícios concedidos pelo 
regime. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2006/002503 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 544,47 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 
centavos), R$ 284,09 (duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), R$ 
510,61 (quinhentos e dez reais e sessenta e um centavos), R$ 340,90 (trezentos e 
quarenta reais e noventa centavos) e R$ 412,99 (quatrocentos e doze reais e 
noventa e nove centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 2.069,00 (dois mil e 
sessenta e nove reais), R$ 1.079,52 (um mil e setenta e nove reais e cinqüenta e 
dois centavos), R$ 1.940,33 (um mil, novecentos e quarenta reais e trinta e três 
centavos), R$ 989,84 (novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro 
centavos) e R$ 1.238,95 (um mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 
centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. 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 Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 04 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no  valor total de R$ 
9.410,70 (Nove mil quatrocentos e dez reais e setenta  centavos) referente à saída 
de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, nos exercícios de 2001, 
2002, 2003, 2004 e 2005, constatadas através de levantamento conclusão fiscal e 
financeiro.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.
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O processo foi devolvido ao autuante, que lavrou termo de adiamento às fls. 
32, retificando a infração descrita no campo 4.13 e a penalidade sugerida no 
campo 4.15 do auto e acrescentando o inciso II ao art., 44 da Lei nº 1.287/01 nas 
infrações tipificadas nos campos 5.13, 6.13 e 8.13 do auto.

O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por via postal, 
comparecendo ao processo, alegou que o contador esqueceu de informar ao 
auditor que a empresa realizou operações financeiras bancárias; que durante o 
período de 2001 e 2004 era funcionário em cargo de comissão na Prefeitura 
Municipal; que os salários percebidos eram revestidos em boa parte para 
pagamento de obrigações da empresa; que no exercício de 2005 o auditor tomou 
como base de cálculo os valores constantes do levantamento financeiro no 
montante de R$ 13.766,19, sendo que teria que utilizar os valores de omissão de 
vendas do levantamento conclusão fiscal no valor de R$ 4.284,65, pois nos 
demais anos os valores utilizados pelo auditor foram os constantes nos 
levantamentos conclusão fiscal, anexou aos autos cópias dos contracheques, dos 
extratos bancários e dos levantamentos elaborados pelo autuante.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  dos créditos tributários nos valores de: R$ 2.613,47, campo 4.11, 
com a penalidade sugerida no campo 4.15 do termo de aditamento às fls. 32, R$ 
1.363,61 campo 5.11, R$ 2.450,94 campo 6.11, R$ 1.330,74, campo 7.11, e R$ 
1.651,94, campo 8.11, acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, com as mesmas alegações da 
impugnação

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência  do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo verifica-se que o contribuinte trás 
aos autos o enquadramento como microempresa. Portanto depois de refeitos os 
cálculos aplicando alíquota de 2.5% e 3%, voto pela reforma da sentença de 
primeira instância para julgar procedente em parte o auto de infração nº. 
2006/002503, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 544,47 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 
centavos), campo 4.11, R$ 284,09 (Duzentos e oitenta e quatro reais e nove 
centavos), campo 5.11, R$ 510,61 (Quinhentos e dez reais e sessenta e um 
centavos) campo 6.11, R$ 340,90 (Trezentos e quarenta reais e noventa centavos) 
campo 7.11 e 412,99 (quatrocentos e doze reais e noventa e nove centavos) 
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campo 8.11, mais acréscimos legais e improcedente os valores de R$ 2.069,00 
(dois mil sessenta e nove reais), R$ 1.079,52 (hum mil setenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos) , R$ 1.940,33 (Hum mil novecentos e quarenta reais e 
trinta e três centavos) e R$ 1.238,95 (hum mil duzentos e trinta e oito centavos e 
noventa e cinco centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. 

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


