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ACÓRDÃO Nº:163/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/500708       
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7493
RECORRENTE: R. LINO DE ARAUJO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Utilização de Benefício de Microempresa. Ausência de 
Enquadramento Legal – É devida a exigência da diferença de imposto, por utilização 
de beneficio fiscal concedido as microempresas, sem o devido enquadramento na 
Lei nº 1.404/2006, porém extinto o processo pela lei nº 1.892/2008.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela Recorrente. 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 
2008/001320 e extinto o processo 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 Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 16 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$418,13 (quatrocentos e dezoito reais e treze centavos), referente a utilização do 
beneficio de microempresa, sem o devido enquadramento, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2001, conforme constatado através do levantamento básico do ICMS.   

A empresa autuada apresenta impugnação, tempestivamente, em 06/08/2008, 
fls. 43/45 dos autos.

Sentença lavrada diz, que o sujeito passivo foi intimado via postal e 
apresentou impugnação alegando anulação do lançamento pela decadência, cita 
vários acórdãos do COCRE. Que o processo trata-se de falta de recolhimento de 
ICMS proveniente de diferença de alíquota, e está em conformidade com os artigos 
descritos na infração. Que o auto de infração está instruído corretamente. Que 
analisando os autos percebe-se o auto de infração foi constituído com embasamento 
no auto de infração nº 2006/1881, do processo nº 2006/6860/501134, que foi extinto 
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sem julgamento do mérito, através do acórdão nº 699/2007, por imprecisão na 
determinação da matéria tributável. Conclui, julgando procedente o auto de infração.   

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação, alegando a ocorrência da decadência, conforme art. 173, inciso I do 
CTN, citando vários acórdãos do COCRE sobre o fato. Requer, ao final, o 
arquivamento do feito.

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que como se trata da 
lavratura de auto de infração que fora anulado, ocorreu interrupção da contagem do 
tempo decadencial. Fato esse não ocorrido recomenda a confirmação da sentença 
de primeira instância. 

Da análise dos autos, verifica-se que a decadência requerida pelo contribuinte 
não tem razão, pois, o auto de infração é originário do auto de infração nº 2006/1881, 
que fora anulado e este veio em sua substituição. 

E conforme dispõe o art. 173, inciso II do Código Tributário Nacional, neste 
caso, interrompe-se a contagem do prazo decadencial, face a isso, não há que se 
discutir essa preliminar requerida. 

O trabalho fiscal elaborado, com a utilização do benefício fiscal para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, foi corretamente elaborado e deve 
prevalecer neste Contencioso.

Entretanto, face ao disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 
1.892/2008, que para efeito desse dispositivo legal, todas as empresas que se 
enquadrem no regime, independente de estarem ou não enquadradas nos termos da 
Lei nº 1.404/2006, devem ser consideradas como tal. 

Com essas considerações, o auto de infração deve ser julgado procedente e 
extinto nos termos desse dispositivo legal. 

De todo exposto, rejeito a preliminar de decadência, arguida pela Recorrente. 
No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 2008/001320 e extinto o 
processo pela lei 1.892/08.
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É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


