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ACÓRDÃO Nº.: 004/2008
PROCESSO: 2007/6500/500136          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6911
RECORRENTE: EDIVAN MATIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Micro empresa. Cálculo do crédito tributário sem os benefícios 
concedidos ao sistema. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/002986 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 298,15 (duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos), mais 
acréscimos legais; e improcedente no valor R$ 894,50 (oitocentos e noventa e 
quatro reais e cinqüenta centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 13 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
1.192,65 (Hum mil cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
conforme constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, relativo ao 
exercício de 2004.

A autuada foi intimada por via postal não sendo colhida a data, porem o 
contribuinte comparece aos autos com impugnação, alegando que esta 
enquadrada no regime especial de microempresa conforme lei 1.404 de 30/12/03, 
e que a alíquota aplicada ao auto de infração deveria ser 3%, que o auditor 
equivocou-se ao aplicar a alíquota de 17%. Mediante ao exposto pede a revisão 
dos cálculos no processo do auto acima.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso a este conselho com as mesmas alegações da impugnação.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda que seja 
concedido o beneficio de microempresa, face às provas apresentadas e que seja 
reformada a decisão de primeira instância e julgar procedente em parte o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo verifica-se que o contribuinte trás 
aos autos o enquadramento como microempresa. Portanto depois de refeitos os 
cálculos aplicando alíquota de 3% voto pela reforma da sentença de primeira 
instância para julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2007/002986, e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
298,15 (Duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos), mais acréscimos 
legais e absolver no valor de R$ 894,50 (Oitocentos e noventa e quatro reais e 
cinqüenta centavos).

É o voto.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


