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ACÓRDÃO Nº.:521/2008
PROCESSO: 2008/7040/500017         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.217
RECORRENTE: V ROSA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. I- Aproveitamento de crédito na aquisição do ECF. 
Aproveitamento autorizado em até 50% do valor. II - Aproveitar-se do beneficio de 
microempresa sem o devido enquadramento. Aplicado o beneficio da Lei 
1.892/2008. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial, para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o valor de 
R$587,71(quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), referente o 
campo 4.11 e procedente o valor de R$1.052,21(um mil, cinqüenta e dois reais e 
vinte um centavos), referente o campo 5.11 e extinto pela lei 1.892/2008. Votos 
contrários das conselheiras Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito, Juscelino Carvalho de Brito, Mário Coelho Parente e 
com voto vencedor o conselheiro João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 22 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Helena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 1.639,92 (Hum mil seiscentos 
e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), referente a falta de recolhimento 
do ICMS, nos exercícios de 2004 e 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestivamente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos valores de R$ 587,71, do campo 4.1 e R$ 1.052,21, do campo 
5.1, acrescidos das cominações legais.

Ciente da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito alega que referente 
ao contexto 4 a empresa solicitou o aproveitamento de crédito de ECF e o mesmo 
foi deferido pelo auditor conforme parecer anexo e que a julgadora de primeira 
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instância não considerou, alegando que o crédito é concedido pela Receita 
Estadual, que a diferença de ICMS refere-se ao valor de 04 parcelas no valor de 
R$ 147,08, transcritos no livro de apuração do ICMS nos meses 09 a 12/2004, e 
quanto ao contexto 5 alega que a empresa teve seu requerimento indeferido pelo 
Delegado injustamente por alegar débitos, e como não existia débito algum a 
empresa recorreu na Secretaria da Fazenda no prazo hábil de 10 dias e 
apresentou CNT e até a presente data a empresa não teve resposta. Finalmente 
vêm requerer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e pela procedência parcial do lançamento.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que em relação 
ao contexto 4 razão assiste ao contribuinte uma vez que o contribuinte está 
autorizado ao aproveitamento do crédito do ICMS de até 50% do valor de 
aquisição do Equipamento de Emissor de Cupom Fiscal, - ECF, até o limite de R$ 
2.000,00.

Em relação ao contexto 5 o contribuinte recolheu ICMS com alíquota de 3% 
pelas saídas, não estado o mesmo devidamente enquadrado ao sistema de micro 
e pequena empresa, portanto está correta a exigência tributária lançada na inicial.

Porem ao analisar o faturamento da empresa podemos constatar que o 
mesmo está dentro dos limites estabelecidos para o enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo, portanto beneficiado pelo 
artigo 20, parágrafo único da Lei 1892 de 2008, senão vejamos:

Art. 20. Alem dos benefícios previstos nesta Lei, 
é assegurada às microempresas e empresas de 
pequeno porte a quitação dos créditos 
tributários, constituídos ou não, cujo fato gerador 
ou ato infracional, tenha ocorrido até 30 de junho 
de 2007, com a carga tributária reduzida prevista 
no art. 8º da Lei 1.404, de 30 de setembro de 
2003.

Parágrafo único. O beneficio previsto no caput 
deste artigo alcança os créditos tributários 
devidos por microempresas e empresas de 
pequeno porte, com faturamento bruto anual 
previsto no art. 1º da Lei 1.404/2003, ainda que a 
empresa não tenha sido enquadrada à época, 
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por qualquer motivo, nos benefícios da referida 
Lei.

Pelo exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o valor de 
R$587,71(quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), referente o 
campo 4.11 e procedente o valor de R$1.052,21(um mil, cinqüenta e dois reais e 
vinte um centavos), referente o campo 5.11 e extinto pela lei 1.892/2008.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


