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ACÓRDÃO Nº.:055/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6910/500010
REEXAME NECESSÁRIO: 1.745
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: P A ZANATTA

EMENTA: ICMS.  Suposto recolhimento a menor. Empresa enquadrado ao 
sistema de microempresa ou empresa de pequeno porte. 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. 2006/000156 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 546,18 (quinhentos e quarenta e 
seis reais e dezoito 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 28 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$ 
546,18 (Quinhentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), por ter deixado de 
registrar no livro de apuração, por ter se utilizado do beneficio de microempresa 
sem o devido enquadramento no periodo de  01/08/2003 a 31/12/2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva  argumentando 
que foi protocolado junto com o processo para liberação da inscrição estadual o 
pedido de enquadramento ao sistema de microempresa e que o mesmo seria 
devolvido ao contribuinte pela coletoria estadual para cientificar do deferimento ou 
indeferimento, e que não houve o despacho do delegado.

O processo foi devolvido ao autuante para saneamento, onde o mesmo se 
manifestou informando que não há no dossiê do contribuinte qualquer documento 
que comprove o deferimento ou indeferimento do requerimento para o 
enquadramento como microempresa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2006/000156

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta que ao fazer o 
pedido para o cadastro do contribuinte do ICMS, fora anexado o requerimento de 
enquadramento de microempresa.

Analisado e discutido o presente processo verifica-se que o sujeito passivo 
apresenta o requerimento de enquadramento de microempresa ou empresa de 
pequeno porte referente ao exercício auditado devidamente protocolado pela 
coletoria estadual de São Valério em 13/05/2003, quando do inicio de suas 
atividades. Também fica evidente que não existe despacho de indeferimento do 
enquadramento. Vejamos o que diz o Decreto 462/97 com redação do Decreto nº. 
844/99, que regulamentava a matéria anterior à Lei nº. 1404/03.

Art. 449. (...)

§ 3º O enquadramento e as renovações como 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte produzirão 
efeitos a partir da data em que forem protocolados. 
(redação dada pelo Decreto 844/99 de 19/10/99)

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e 
julgo improcedente, o auto de infração nº. 2006/000156, absolvendo o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 546,18 (Quinhentos e quarenta e 
seis reais e dezoito centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
         dias do mês de                             de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


