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ACÓRDÃO Nº.:399/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/503343 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.087
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: GRANPALMAS GRANITOS E MARMORES LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência tributária fundada em requerimento de 
enquadramento de microempresa indeferido sem assinatura de autoridade fiscal. 
Contribuinte apresenta documento exigido deferido e assinado. 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 2007/003116 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.816,53 (um mil, 
oitocentos e dezesseis reais e cinqüenta e três centavos). O Sr. Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 23 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.816,53 (Hum mil oitocentos e dezesseis reais e cinqüenta e três centavos),
referente a saídas de mercadorias tributadas registradas no livro de saídas e 
apuradas com imposto a menor relativo ao periodo de 01/01/2006 a 31/10/2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva argumentando 
que o valor levantado no auto de infração foi por ter sido indeferido o 
requerimento de enquadramento ao sistema de micro e pequena empresa, mas 
que o mesmo foi protocolado tempestivamente atendendo todos os requisitos 
conforme preceitua a lei.

A julgadora de primeira instância emite despacho para que a autora do 
procedimento se pronuncie quanto às divergências de informações dos 
requerimentos de folhas 08 e 59.

A agencia de atendimento intima o contribuinte a se manifestar quanto às 
divergências dos requerimentos de folhas 08 e 59.
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Novamente os autos retornam a delegacia regional de Palmas para que 
seja dado cumprimento ao despacho de folhas 61, pois o mesmo está dirigido à 
autora do procedimento e não ao sujeito passivo. O delegado regional tributário 
manifesta-se as folhas 69/70 confirmando o deferimento do requerimento de 
microempresa solicitado pelo contribuinte.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado tratar-se de 
exigência tributária referente a saída de mercadorias tributadas registradas com 
imposto a menor em função do indeferimento do requerimento de microempresa, 
requerimento este que não contêm assinatura de nenhuma autoridade fiscal.

Também verificou-se que o contribuinte trás aos autos requerimento 
devidamente assinado e deferido ficando desta forma inconsistente o tributo ora 
reclamado.

Pelo exposto, em reexame necessário voto confirmando a decisão de 
primeira instância e julgo improcedente o auto de infração nº. 2007/003116, para 
absolver o sujeito passivo do valor de R$ 1.816,53 (Hum mil oitocentos e 
dezesseis reais e cinqüenta e três centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


