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ACÓRDÃO Nº:349/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/502889 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.061
RECORRENTE: AVELANEDA & OLIVEIRA  LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.064.971-4

EMENTA: ICMS apurado a menor. Utilização de carga tributária atribuída para 
microempresa sem o enquadramento exigido na legislação. Exigência de 
tributação normal. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/003512 e extinto o crédito tributário pela Lei 1.892/08. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 07 de maio de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 17.199,84 (dezessete mil cento e 
noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente a falta de 
recolhimento do ICMS, relativo a saída de mercadorias tributadas não registradas 
no livro próprio, constatado em levantamento básico do ICMS e especial.

            A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
intempestiva.

A julgadora de primeira instância, considerou a autuada revel e julgou o 
auto de infração procedente.  

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, solicitando a reforma da sentença 
de primeira instância e a improcedência do auto de infração, visto que a diferença 
decorre do indeferimento do pedido de enquadramento de microempresa, o qual é 
ilegal, pois trata da existência indevida de débito na dívida ativa, sendo que o 
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mesmo havia sido quitado há mais de dois anos, conforme comprovante de 
pagamento, anexo.

A REFAZ recomendou a manutenção  da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração, por entender que não é no 
contencioso que se discute o motivo do desenquadramento da microempresa, 
este procedimento deveria ter sido efetuado de acordo com o Art. 2º, § 7º da Lei nº 
1.404/2003.

Em análise aos autos, verifica-se que a presente demanda refere-se ao 
ICMS apurado a menor, utilizando-se do benefício de microempresa sem o devido 
enquadramento, relativo ao período de 01.01.2005 a 31.12.2005.

O indeferimento do requerimento de enquadramento, assim como a 
inclusão indevida de débitos na dívida ativa não são competência do Contencioso 
Administrativo Tributário, tais assuntos deveriam ter sido resolvidos a tempo com 
as autoridades competentes.

Os agentes do Fisco estão vinculados à legislação tributária. Se o 
requerimento foi indeferido pelo delegado da receita e o contribuinte não recorreu 
do mesmo, deve ser apurado o imposto devido pelo sistema normal de tributação, 
sendo assim, está correto o trabalho realizado.

Diante do exposto, voto pela confirmação da sentença prolatada em primeira 
instância e julgo PROCEDENTE o auto de infração nº 2007/003512, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 17.199,84 
(Dezessete mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), 
acrescido das cominações legais, e extinto o crédito tributário pela Lei 1.892/08.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


