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ACÓRDÃO Nº : 348/2010
PROCESSO : 2004/6270/500029          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.900
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : FAO & FALCÃO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.059.044-2

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Imposto Pago a Menor. Contribuinte  
Beneficiado Pelo Regime de Microempresa. Valor Reclamado Anteriormente Pago ou 
Parcelado – Não prevalece a exigência fiscal ante a constatação de anterior pagamento 
ou parcelamento do imposto reclamado e da vigência de benefício em parte do período 
analisado.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2004/000248 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 3.540,05 (três mil, quinhentos e 
quarenta reais e cinco centavos), R$ 11.302,15 (onze mil, trezentos e dois reais e 
quinze centavos), R$ 10.225,32 (dez mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois 
centavos), e R$ 402,37 (quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), referentes a 
parte dos campos 4.11 e 5.11, 6.11 e parte do campo 7.11, respectivamente. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 18 dias do mês de outubro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
34.348,89 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais, oitenta e nove 
centavos), conforme levantamento básico do ICMS e livros fiscais apreendidos,
referente aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002. 

Intimada por ciência direta, a autuada apresentou impugnação tempestiva com 
as seguintes alegações. O auditor autuante deixou de observar que no período de 1999 
até 07/2000 a empresa estava enquadrada como microempresa. Nos exercícios de 
2001 e 2002 não foram considerados os PPD’s e GATES de recolhimento pagos.  

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.
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          Às fls. 220/224, o substituto do autor do procedimento emite parecer informando 
que os impostos apurados que não possuem comprovação de pagamento são R$ 
579,72 em 1999, R$ 1.582,83 em 2000; no exercício de 2001 não há diferença de 
ICMS a recolher; e em 2002 restou R$ 6.715,45 de imposto a ser pago. Não foi lavrado 
termo de aditamento.           

           A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 
579,72 (quinhentos e setenta e nove reais, setenta e dois centavos), campo 4.11, no 
valor de R$ 1.582,83 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais, oitenta e tres centavos), 
campo 5.11 e no valor de R$ 6.716,45 (seis mil, setecentos e dezesseis reais, quarenta 
e cinco centavos), campo 7.11; e improcedente no valor de R$ 10.255,32 (dez mil, 
duzentos e cinqüenta e cinco reais, trinta e dois centavos), campo 6.11.          

A Representação Fazendária, tendo em vista que os levantamentos foram 
elaborados com erro, sendo refeitos conforme documentos de fls. 215/224, e com base 
nos documentos juntados, manifesta-se pela confirmação da decisão prolatada em 
primeira instância.   

           Notificado da sentença de primeira instância, o autuado não se manifesta.

           A chefa do CAT, considerando que o contribuinte parcelou e quitou os valores 
julgados procedentes, ficam os mesmos fora do campo de análise e deliberação pelo 
COCRE, por tratar-se de créditos definitivamente julgados, que os valores dos créditos 
tributários julgados inexigíveis em todos os quatro contextos do AI 2004/000248 
superam o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos do 
Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001.

           Em sessão plenária do dia 23 de março de 2010, o COCRE julga nula a 
Sentença de Primeira Instância conforme Resolução Nº 015/2010 (fls. 238).

Em nova sentença (fls. 239/242), a julgadora de primeira instância julgou o auto 
de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários no valor de R$ 579,72 (quinhentos e setenta e nove reais, setenta e 
dois centavos), parte do campo 4.11, no valor de R$ 1.582,83 (um mil, quinhentos e 
oitenta e dois reais, oitenta e tres centavos), parte do campo 5.11 e no valor de R$ 
6.716,45 (seis mil, setecentos e dezesseis reais, quarenta e cinco centavos), parte do 
campo 7.11, todos os valores acrescidos das cominações legais; e absolvendo a 
autuada do pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 3.540,05 (três mil, 
quinhentos e quarenta reais, cinco centavos), parte do campo 4.11, no valor de R$ 
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11.302,15 (onze mil, trezentos e dois reais, quinze centavos), parte do campo 5.11, no 
valor de R$ 10.225,32 (dez mil, duzentos e vinte e cinco reais, trinta e dois centavos), 
campo 6.11, e no valor de R$ 402,37 (quatrocentos e dois reais, trinta e sete centavos), 
parte do campo 7.11 do auto.          

           A Representação Fazendária, considerando que o parecer fls. 220 a 224 
constata alguns equívocos nos levantamentos produzidos pelo autor do procedimento, 
que o reexame necessário refere-se somente a parte absolvida, recomenda a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.   

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFFAZ, o 
contribuinte não se manifesta.

A chefa do CAT, considerando que os valores dos créditos tributários 
considerados inexigíveis superam a importância de R$ 1.000,00, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único, do art. 58 da Lei 
1.288/2001, encaminhando-o para julgamento pelo COCRE.  

           Relatados os fatos, em análise aos autos, verifica-se que conforme 
levantamentos refeitos às fls. 215/219 e parecer de fls. 220/224, após sentença de 
primeira instância no mesmo sentido, que nos exercícios 1999 e 2000, até o mês de 
agosto, a empresa estava enquadrada como microempresa, e que no período 
subseqüente, estando sujeita ao regime normal de tributação, apurados os valores 
constantes do levantamento fiscal foi constatado, quanto a parte em julgamento, seu 
pagamento ou parcelamento, não havendo como prosperar a exigência. Portanto,
correta a decisão da julgadora de primeiro grau na parte que julgou improcedente o 
feito.   

Pelo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para confirmar a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 2004/000248 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 3.540,05 (três 
mil, quinhentos e quarenta reais e cinco centavos), R$ 11.302,15 (onze mil, trezentos e 
dois reais e quinze centavos), R$ 10.225,32 (dez mil, duzentos e vinte e cinco reais e 
trinta e dois centavos), e R$ 402,37 (quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), 
referentes a parte dos campos 4.11 e 5.11, campo 6.11 e parte do campo 7.11, 
respectivamente.         
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


