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ACÓRDÃO Nº.: 194/2008
PROCESSO Nº.: 2007/7180/500028
REEXAME NECESSÁRIO: 2.034
REQUERENTE:  FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: WALTERLEY MOURA SALES

EMENTA: ICMS. Não registrar e não recolher o tributo. Apresentado o 
enquadramento ao sistema de microempresa deferido. Benefício concedido. 
Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/000621 e absolver o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.997,22 (dois mil, novecentos e 
noventa e sete reais e vinte e dois 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 Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de 
abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
2.997,22 (Dois mil novecentos e noventa e sete reais e vinte dois centavos) 
referente a ICMS não registrado e não recolhido relativo ao exercício de 2004.

A autuada foi intimada apresentou impugnação alegando estar enquadrada 
ao sistema de microempresa e que sua receita bruta deve ser tributada com a 
alíquota de 2% e recolheu o ICMS no valor de R$ 2.385,99, uma vez que sua 
receita foi de R$ 117.991,40 estando, portanto correto o valor recolhido, face ao 
exposto requer a desconsideração do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação dá-lhe provimento 
e julga o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente.

O contribuinte é intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, manifesta-se acatando a decisão.
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Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte encontra-se devidamente enquadrado ao sistema de microempresa e 
seu faturamento anual está de acordo com o estabelecido para que possa usufruir o 
beneficio. 

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira 
instância ao julgar improcedente o auto de infração. Portanto voto pela 
manutenção da sentença de primeira instância e julgo improcedente o auto de 
infração nº. 2007/000621, absolvendo o sujeito passivo do valor de R$ 
2.997,22 (Dois mil novecentos e noventa e sete reais e vinte dois centavos).

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária

  


