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ACÓRDÃO Nº: 79/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500322 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.341
RECORRENTE: IND & COM MINAS FABRIL UNIFORMES LTDA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS Apurado a Menor. Microempresa. Não Comprovação de 
Enquadramento – A utilização de carga tributária atribuída para microempresa 
sem o enquadramento exigido na legislação, legitima a exigência de tributação 
normal.
Aproveitamento Indevido de Crédito. Ausência de Discriminação - É licito ao fisco 
estornar o excesso de crédito do imposto aproveitado, por deixar de observar as 
condições e exigências legais relativas à matéria.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/000886 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 4.730,28 (quatro mil, setecentos e trinta reais e vinte e oito 
centavos), R$ 479,33 (quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três 
centavos) e R$ 3.920,68 (três mil, novecentos e vinte reais e sessenta e oito 
centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de 
R$9.130,29 (nove mil, cento e trinta reais e vinte e nove centavos), referente ao 
imposto registrado e não recolhido nos exercícios de 2004 e 2006 e ao 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, no exercício de 2004.  . 

A autuada foi intimada, por ciência direta, tendo decorrido o prazo legal 
sem que a mesma apresentasse defesa, tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de 
R$ 4.730,28, campo 4.11, no valor de R$ 479,33, campo 
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5.11 e no valor de R$ 3.920,68, campo 6.11, todos os valores acrescidos de 
atualização monetária.

Ciente da decisão prolatada a empresa apresentou solicitação para aceitar 
a impugnação apresentada, sendo apresentada em 15.05.2008, conforme 
protocolo 000199000 Sefaz, sendo devolvida para correção do destinatário.

A REFAZ solicita os documentos fiscais para comprovação do ilícito 
tipificado no AI, manifestando-se logo após o cumprimento da diligência, 
recomendando a confirmação da sentença de primeira instância e a procedência 
do auto de infração.

O auto de infração foi lavrado em virtude de ICMS apurado a menor, 
utilizando-se do benefício de microempresa sem o devido enquadramento, 
relativo aos exercícios de 2004 e 2006.

Os documentos apresentados, fls.10/11, não comprovam o enquadramento 
de microempresa nos exercícios autuados.

  Verifica-se que está provado o aproveitamento do crédito referente ao ano 
de 2004, no livro de apuração do ICMS.

O direito à compensação do crédito tributário se fundamenta no princípio 
da não cumulatividade do ICMS, mas o exercício desse direito fica condicionado 
ao cumprimento de determinadas exigências previstas na legislação tributária, 
que provavelmente o sujeito passivo não observou ou não interpretou 
satisfatoriamente, quando não discriminou do que se tratava.

O levantamento básico do ICMS comprova as infrações denunciadas na 
inicial, uma vez que houve o aproveitamento indevido de crédito do ICMS e a falta 
de recolhimento do imposto registrado.

Diante do exposto, considerando que a autuada não trouxe aos autos 
provas capazes de ilidir o feito, no mérito, conheço do recurso nego-lhe 
provimento, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira instância e 
pela procedência do auto de infração nº 2008/000886, condenando o sujeito 
passivo da obrigação tributária a recolher os valores de R$ 4.730,28 (quatro mil, 
setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), campo 4.11, R$ 479,33 
(quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), campo 5.11 e R$ 
3.920,68 (três mil, novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), campo 
6.11, todos acrescidos das cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos   
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


