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ACÓRDÃO Nº.: 100/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/501324 
REEXAME NECESSÁRIO: 1882
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: RESTAURANTE E POUSADA GAÚCHO LTDA.

EMENTA: ICMS. Recolhimento efetuado com beneficio de microempresa. 
Enquadramento ao sistema não comprovado. Concedido redução da base de 
cálculo de 58.82%. Deduzido valor recolhido. Lançamento parcialmente 
procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2006/001176 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.858,22 (um mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e vinte e dois centavos), 
mais acréscimos legais; e improcedente no valor de R$ 3.105,07 (três mil, cento e 
cinco reais e sete centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 4.963,29 (Quatro mil 
novecentos e sessenta e três reais e vinte nove centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio,     (apuração a menor do 
imposto devido (1%) por contribuinte não enquadrado como microempresa), 
relativo ao periodo de 01/01/2006 a 31/03/2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, não argüiu preliminar, no 
mérito alega que no exercício anterior estava devidamente enquadrado como 
microempresa; e que não está previsto na legislação que a falta de 
reenquadramento será motivo para desenquadramento automático da condição 
prevista na Lei 1404/2003 e Decreto 1958/2003. 
Ante ao exposto vem requer que seja acatada a impugnação e seja julgado 
improcedente o auto de infração.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a reforma 
da sentença de primeira instância e que o auto de infração seja julgado 
procedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

Analisado e discutido o presente processo, ficou evidenciado que o 
contribuinte recolheu o ICMS com a alíquota de empresa enquadrada ao sistema 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, porem não apresenta 
requerimento ou mesmo o enquadramento ao sistema de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, também ficou evidente que o mesmo não se 
beneficiou dos créditos de ICMS pela entrada de mercadorias, tendo, portanto o 
direito à redução de base de cálculo de 58.82% sobre o valor das saídas.

Portanto refeitos os cálculos e deduzido o valor já recolhido chegou-se ao 
valor real do ICMS devido pelo contribuinte.

Pelo exposto voto reformando a sentença de primeira instância e julgo o 
auto de infração nº. 2006/001176 procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.858,22 (Hum mil 
oitocentos e cinqüenta e oito reais e vinte dois centavos), mais acréscimos legais 
e improcedente o valor de R$ 3.105,07 (Três mil cento e cinco reais e sete 
centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


