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ACÓRDÃO Nº:452/2008
PROCESSO Nº : 2006/7270/500333          
REEXAME NECESSÁRIO: 2378
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: G. S. DE MACEDO

EMENTA: Exigência tributária, pelo desenquadramento do regime e benefício 
fiscal de micro e empresa de pequeno porte. Diferença de alíquotas. 
Comprovação de beneficiaria do regime fiscal especial. 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 2006/002025 no valor de R$ 
3.752,11 (três mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e onze 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, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 19 de maio 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$3.752,11 (três mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e 
onze centavos), referente a cobrança de diferença pelo desenquadramento 
como empresa de pequeno porte, conforme constatado através do 
Levantamento Básico do ICMS, relativo ao período de 01/01à 31/07/2006. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que a exclusão do 
regime de empresa de pequeno porte, de acordo com os relatórios e GIAM´s, 
não existe qualquer infração por parte da empresa que o desenquadre desta 
opção tributária. Que com base no levantamento, a empresa não está omissa, 
portanto descaracterizado que se aplica ao levantamento. Requer a 
improcedência do feito.

Sentença foi lavrada, diz que a demanda é referente a diferença  de ICMS 
devido pelo desenquadramento do regime de empresa de pequeno porte, relativo 
ao período de 2006, constatado através do levantamento básico do ICMS. A 
empresa possui o enquadramento devidamente deferido relativo ao período e 
juntado aos autos. O faturamento da empresa está de conformidade com a 
legislação para esse regime de beneficio fiscal. O autuante não apresentou 
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nenhum fato ou desenquadramento, descaracterizando o ilícito fiscal. Face a isso, 
julga improcedente o auto de infração. 

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela improcedência do feito.

O contribuinte apesar de devidamente intimado, não se manifestou.

O contribuinte devidamente enquadrado como empresa de pequeno porte, 
foi autuando erroneamente, pois não foi juntado aos autos nenhuma prova de 
desenquadramento do regime do benefício fiscal que a empresa faz jus. E mais, 
mesmo somando a pseuda omissão de saídas, com as saídas de mercadorias, 
não desenquadraria a empresa desse benefício fiscal.

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário não deve prevalecer neste contencioso.

De todo exposto, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2006/002025 no valor de R$ 3.752,11 (três mil, setecentos e cinqüenta e dois 
reais e onze centavos).

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


