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ACÓRDÃO Nº:446/2008
PROCESSO Nº : 2006/7270/500150          
REEXAME NECESSÁRIO: 1844
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

EMENTA: ICMS. Exigência tributária em razão do desenquadramento do regime 
de microempresa e empresa de pequeno porte. Diferenças de ICMS a recolher. 
Juntadas de notas fiscais. Afastamento de parte do valor reclamado. Lançamento 
procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, na parte que julgou improcedente o valor de R$ 991,27 (novecentos e 
noventa e um reais e vinte e sete centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo 
Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
03 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, por deixar de recolher ICMS, na 
importância de R$ 2.323,22 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e dois 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, conforme constatado através do levantamento básico do ICMS, referente 
ao período de 01.01 à 31.12.2005.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz em preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, por tipificação errônea da infração cometida, 
pois os artigos são genéricos e não coadunam com o histórico. Sobre o mérito, 
diz que como não ocorreu desenquadramento do regime de microempresa, não 
como entender, conforme faz provas os pedidos e homologações. Requer ao final 
a improcedência do feito.

O processo é convertido em diligência por determinação da Julgadora de 
Primeira Instância, para que a autora do procedimento junte o pedido de 
desenquadramento do sujeito passivo ao regime de microempresa. O 
desenquadramento foi juntado, com data do dia 17/04/2006.    

Sentença foi lavrada, onde diz sobre a preliminar levantada, que a infração 
e a penalidade tipificadas estão de acordo com o histórico descrito, 
caracterizando o ilícito fiscal cometido. Face a isso nega-lhe provimento. Sobre o 
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mérito, diz que a demanda decorre de omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, relativa ao exercício de 2005, constatada através do levantamento 
básico do ICMS. Diz que de fato o valor das notas fiscais não lançadas foi 
transportado para o campo 20, débitos de ofício do levantamento básico que é de 
R$ 203,03. Neste caso, sem a redução de base de cálculo, pois a empresa não 
fez opção por este benefício em substituição ao sistema normal de tributação, 
como determina o RICMS. A opção foi pelo benefício de microempresa. Contudo, 
por deixar de cumprir as obrigações da lei nº 1.404/2003, a empresa foi 
desenquadrada do beneficio conforme termo de desenquadramento juntado fls. 
81/82, pela autuante. Que refazendo os cálculos do levantamento, com as 
considerações, o valor do ICMS não registrado e não recolhido passa para R$ 
1.331,95. No que é julgado procedente em parte. 

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência em parte do auto de infração.

O contribuinte apesar de devidamente intimado não manifestou.

Via do despacho nº 225/2008, o chefe do CAT, face a não apresentação do 
recurso voluntário, determina que se dê prosseguimento somente quanto a parte 
absolvida, ou seja R$ 991,27 por improcedente. 

Face ao despacho do Chefe do CAT, que este julgamento somente se dará 
em relação a importância absolvida na primeira instância, entendo que a sentença 
prolatada foi correta. Ocorreu falha do agente do fisco, quanto as notas fiscais 
não lançadas, modificando o valor a ser tributado.

Face ao exposto, entendo que a sentença de primeira instância deve 
prevalecer neste feito, pois foi laborada com acerto e retidão.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o valor de R$ 991,27 
(novecentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


