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ACÓRDÃO Nº: 142/2008
PROCESSO Nº : 2004/6500/500025          
REEXAME NECESSÁRIO: 1872
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: S M MACIEL MARINHO

EMENTA: ICMS. Omissão de receitas tributáveis apuradas em levantamento 
próprio. Constatação de enquadramento como microempresa. Direito ao benefício 
fiscal. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância 
na parte que julgou improcedente o valor de R$1.237,66 (um mil, duzentos e trinta 
e sete reais e sessenta e seis centavos), relativo o contexto 4. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 12 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, na importância de R$5.651,35 (cinco 
mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e trinta e cinco centavos), referente as 
notas fiscais elencada no levantamento, pelo não registro desses documentos nos 
livros fiscais, caracterizando saída sem o referido registro de pagamento do 
imposto, conforme constatado através do levantamento comparativo RNFNL, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001.    

A autuada apresenta impugnação, onde diz que a empresa estava 
enquadrada como microempresa, conforme art. 448 contido no art. 1º na Lei nº 
970/98, com alíquota de 2,5%, sobre o faturamento, que estas ficam desobrigadas 
da escrituração fiscal, relativo aos livros registro das entradas de mercadorias e do 
apuração do ICMS.

O Julgador de Primeira Instância converte o processo em diligência para 
que o autor do procedimento manifeste sobre o enquadramento da empresa como 
microempresa e juntar documentos caso seja positivo sua afirmativa.  Termo de 
Aditamento foi juntado ao autos, onde foi alterado o campo 4.1, campo 4.8 e 
campo 4.11, passando o valor original do imposto para R$1.451,04     

A Julgadora Singular, lavra Sentença, onde diz que a demanda decorre da 
presunção de falta de recolhimento do ICMS relativa as notas fiscais não incluídas 
na relação de entradas, destinadas à Coletoria, relativo ao exercício de 2001.Que 
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após a constatação que a empresa encontrava-se enquadrada como 
microempresa e que a base de cálculo passou para R$ 8.535,54, o valor do 
imposto devido passa para R$ 213,38. Julga procedente em parte nesta 
importância.

Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença de primeira 
instância, para julgar improcedente. 

O contribuinte apesar de devidamente intimado não se manifestou, onde 
gerou o Termo de Perempção, juntado pelo Órgão Preparador.

Despacho do Chefe do CAT, onde diz que face ao parcelamento do 
contribuinte sobre a parcela julgada procedente, na importância de R$213,38, e 
que dentro desse Termo de Acordo de parcelamento de Crédito Fiscal, confessa o 
débito de forma irretratável, dê-se prosseguimento do feito, somente na parte 
absolvida via sentença singular. 

A constatação que a empresa estava enquadrada como microempresa, 
altera a forma de tributação da empresa em questão, motivando a forma de 
tributação diferenciada, com os benefícios de microempresa. Correto ficou a 
sentença lavrada em primeira instância e que deve prevalecer neste contencioso. 

De todo exposto, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância na parte que julgou improcedente o valor de R$1.237,66 (um mil, 
duzentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), relativo o contexto 4.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


