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ACÓRDÃO Nº: 248/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/500716
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6865
RECORRENTE: JARBAS LEONIDAS T. DOS SANTOS - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS recolhido com benefício de alíquota devida por micro empresa 
ou empresa de pequeno porte. Contribuinte que comprova faturamento para o 
referido enquadramento. Benefício estendido pela Lei 1892/2008. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/002498 no valor de R$ 2.412,53 (dois mil, quatrocentos e doze reais e 
cinqüenta e três centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo 
Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: De acordo com o AI, o Contribuinte deixou de recolher o ICMS na 
importância de R$ 2.689,25 (dois mil oitocentos e dezenove reais e doze 
centavos), no valor comercial de R$ 14.191,35 (quatorze mil, cento e noventa e 
um reais e trinta e cinco centavos), referentes a utilização indevida do benefício 
concedido a Microempresa sem o devido enquadramento, relativa ao período de 
01.01.2003 à 31.12.2003, conforme descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimado pessoalmente em 30.04.2007, o autuado deixou transcorrer in 
albis o prazo para interposição de recurso, conforme Termo de Revelia de fl. 14.

A sentença de primeiro grau, fls. 16/19, julgou procedente o AI, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes 
do AI.

Em 23/08/2007 o Recorrente foi intimado, com AR, interpondo, 
tempestivamente, seu Recurso, em 30/08/07 (fls. 22/23), aduzindo, em suma que 
possui direito a crédito de ICMS.
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A Representação Fazendária, fl. 36, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente o Auto de Infração.

Em sessão realizada em  11/02/2008, o Conselho decidiu converter o 
julgamento em diligência, para que o sujeito passivo exibisse os livros de registro 
de entradas e apuração de ICMS, para que se verificasse se possui direito ao 
benefício da tributação como ME.

À fls. , em Despacho, a Assessoria Técnica esclareceu que a Recorrente 
possui um faturamento de R$ 28.306,75 conforme contas no levantamento ICMS 
(fls. 04), portanto está dentro do faturamento bruto anual previsto na Lei 
1404/2003.

É o relatório.

De fato, merece ser reformada a sentença de primeiro grau.

Isso porque, corroborando o entendimento da Assessoria Técnica, o 
Recorrente possui direito ao benefício da redução de alíquota, prevista na Lei 
1892/2008, que dispõe, em seu artigo 20:

Art. 20. Além dos benefícios previstos nesta Lei, é assegurada às 
microempresas e empresas de pequeno porte a quitação dos créditos 
tributários, constituídos ou não, cujo fato gerador ou ato infracional tenha 
ocorrido até 30 de junho de 2007, com a carga tributária reduzida no art. 8º 
da Lei 1.404, de 30 de setembro de 2003.
Parágrafo único. O benefício previsto no caput deste artigo alcança os 
créditos tributários devidos por microempresas e empresas de pequeno 
porte, com faturamento bruto anual previsto no art. 1º da Lei 1.404/2003, 
aina que a empresa não tenha sido enquadrada à época, por qualquer 
motivo, nos benefícios da referida Lei.

Desta forma, não resta dúvida que, de acordo com os documentos juntados 
aos autos, a Recorrente possui direito ao referido benefício, motivo pelo qual o AI 
deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, e 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/002498 no valor de R$ 2.412,53 
(dois mil, quatrocentos e doze reais e cinqüenta e três centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
15 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


