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ACÓRDÃO Nº.:351/2008
PROCESSO: 2007/6040/503778          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.073
RECORRENTE: F T COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Microempresa. Cálculo do crédito tributário sem os benefícios 
concedidos ao sistema. 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 
2007/004682 no valor de R$ 5.477,90 (cinco mil, quatrocentos e setenta e sete 
reais e noventa centavos). Os Srs. Ricardo Shiniti Konya e Daniel Almeida Vaz 
fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e Recorrente, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Paulo Afonso Teixeira, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de maio de 2008, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de  
5.477,90 (Cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos),  
referente ICMS não registrado e não recolhido, proveniente da diferença de 
imposto apurado a menor nas saídas de mercadorias tributadas com alíquota de 
17%, apurando como se estivesse enquadrada no RMEPP, e não houve nenhum 
registro dessa ocorrência, no período de 01.01. a 31.12.2004, demonstrado no 
levantamento básico do ICMS.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação 
intempestiva, tornando-se revel. 

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
a recolher o valor constante da peça inicial, por entender que é eficaz a exigência 
do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para refutar a ação fiscal.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito 
alega que houve um equívoco cometido pelo autuante e pela autoridade 
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julgadora, quando não analisou que o pedido de enquadramento como 
microempresa e empresa de pequeno porte produzirão efeitos a partir da data em 
que foram protocolados, conforme § 3º da Lei 1.404/03, que não existe despacho 
deferindo ou indeferindo o pedido de enquadramento, que essa omissão do ente 
público não gera entendimento de que o pedido não fora deferido e que, deste 
modo, o pedido terá eficácia imediata, pede que seja julgado improcedente o auto 
de infração.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e a  improcedência do auto de infração, por entender que foi 
apresentado documento solicitando enquadramento do benefício como empresa 
de pequeno porte e não foi juntado nenhum documento que comprove que este 
requerimento foi respondido, e se negado, devidamente fundamentado .

Analisado e discutido o presente processo, verifica-se que o contribuinte 
trás aos autos o enquadramento como microempresa fls. 63, sem o deferimento 
da autoridade legal, assim, entendo que a REFAZ tem razão quando sugere a 
improcedência do auto de infração, visto que não foi juntado nenhum documento 
que comprove que o requerimento foi respondido com a devida fundamentação, e 
o autuado não pode ser penalizado por falta da análise e homologação 
administrativa. 

Diante do exposto e depois de refeitos os cálculos, voto pela reforma da 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº. 
2007/004682, e absolver o sujeito passivo do crédito tributário no valor de R$ 
5.477,90 (Cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


