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ACÓRDÃO Nº:583/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/502964          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7199
RECORRENTE: JOSEMAR ALVES ROSA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência tributária, face a não comprovação do enquadramento 
ao regime tributário de microempresa e empresa de pequeno porte. Diferença de 
alíquotas. Lançamento procedente e extinto pela Lei nº 1.892/2008.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/003716 e extintos os créditos tributários pela lei 1.892/08. 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 29 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a recolher ICMS, nos contextos 
seguintes:
Contexto 4: A importância de R$ 2.696,53 (dois mil, seiscentos e noventa e seis 
reais e cinqüenta e três centavos), referente a uso de alíquota de 3,5%, como 
micro-empresa, sem o devido deferimento da Secretaria da Fazenda, cobrando a 
diferença para tributação normal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2002, 
conforme constatado através do levantamento do ICMS.  
Contexto 5: A importância de R$ 2.671,36 (dois mil, seiscentos e setenta e um  
reais e trinta e seis centavos), referente a uso de alíquota de 3,5%, como micro-
empresa, sem o devido deferimento da Secretaria da Fazenda, cobrando a 
diferença para tributação normal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003, 
conforme constatado através do levantamento do ICMS.  
Contexto 6: A importância de R$ 4.288,49 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito 
reais e quarenta e nove centavos), referente a uso de alíquota de 3,5%, como 
micro-empresa, sem o devido deferimento da Secretaria da Fazenda, cobrando a 
diferença para tributação normal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004, 
conforme constatado através do levantamento do ICMS.  
Contesto 7: A importância de R$ 5.887,57 (cinco mil, oitocentos e oitenta e sete 
reais e cinqüenta e sete centavos), referente a uso de alíquota de 3,5%, como 
micro-empresa, sem o devido deferimento da Secretaria da Fazenda, cobrando a 
diferença para tributação normal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005, 
conforme constatado através do levantamento do ICMS.  
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Termo de revelia foi juntado aos autos, face o não pagamento do crédito 
tributário reclamado e a não apresentação de impugnação, fls. 13 dos autos.

Sentença foi lavrada, dizendo que conforme art. 57 da lei nº 1.288/2001, 
constata-se que o sujeito passivo está devidamente identificado no auto de 
infração e a intimação válida. Que o autuante possui capacidade para constituir o 
crédito tributário lançado. Os levantamentos básicos do ICMS anexados aos 
autos comprovam os ilícitos descritos na inicial, uma vez que a utilização do 
benefício fiscal da microempresas e de pequeno porte é imprescindível o 
requerimento de enquadramento devidamente deferido pelo Delegado Regional 
Tributário. Face ao exposto, julga procedente o auto de infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que juntou todos os 
comprovantes e reconhecidos como manda a legislação. Que preencheu todos os 
requisitos para o seu enquadramento como microempresa. E que requer a revisão 
do lançamento do crédito tributário. 

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do auto de infração.

O contribuinte utilizava-se dos benefícios fiscais do regime de 
microempresa, entretanto não comprovou o seu enquadramento dentro de regime 
tributário. 

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

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração de nº 2007/003716 e extintos os créditos tributários pela lei 1.892/08. 

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


