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ACÓRDÃO Nº.:537/2008
PROCESSO: 2006/6040/502213         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.205
RECORRENTE: ROZANE MARINES GUARDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Aproveitar-se do beneficio de microempresa sem o devido 
enquadramento. Lançamento procedente e extinto pelo beneficio da Lei 
1.892/2008. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2006/001957 e extinto o crédito tributário pela lei 1.892/08. 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 Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de julho 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$ 
4.762,72 (Quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 
centavos), referente apuração a menor do imposto devido por contribuinte não 
enquadrado como microempresa relativo ao exercício de 20056.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva com as 
alegações que os agentes apenas impõem penalidades, não obedecendo ao 
principio do contraditório; que os recolhimentos dos impostos foram efetuados 
corretamente e dentro dos prazos legais, levando-se em conta o beneficio fiscal 
de opção ao regime de microempresa; que havia efetuado o requerimento de 
enquadramento que foi devidamente deferido e que desta forma a infração 
imposta não existe e nem pode ser invocada pela auditoria, face a isso requer que 
seja reconhecida a improcedência do auto de infração.

Os autos são devolvidos ao órgão preparador para intimar o sujeito passivo 
a exibir o requerimento de enquadramento ao sistema de microempresa, sendo o 
mesmo intimado via edital não se manifestando.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo
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ao pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial mais acréscimos 
legais.

Intimado da sentença de primeira instância por edital publicado no diário 
oficial nº. 2.535 de 21/11/2007 (fls. 69/70), o contribuinte não se manifestou sendo 
lavrado termo de perempção aos 18 dias do mês de dezembro de 2007.

Aos 10 dias do mês de março de 2008 foi o contribuinte notificado de 
cobrança amigável por meio de edital publicado no diário oficial n°. 2.607 (fls. 74), 
vindo o mesmo a manifestar-se requerendo a extinção do auto de infração dentro 
dos benefícios fiscais previstos na Lei 1.892, artigo 20, § único.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância e que o auto de infração seja 
julgado procedente.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte recolheu o ICMS como sendo enquadrado ao sistema de 
microempresa, porem não juntou aos autos o requerimento de enquadramento ao 
sistema relativo ao exercício fiscalizado, portanto está correta a cobrança da 
diferença do imposto que foi recolhido à menor.

Também 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 dou-lhe provimento e voto reformando a 
decisão de primeira instância, para julgar procedente o auto de infração de nº 
2006/001957 e extinto o crédito tributário pela lei 1.892/08.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


