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ACÓRDÃO Nº:370/2009
PROCESSO: 2008/7270/500172
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.452
RECORRENTE: J. A. MARTINS E CIA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Recolhimento do ICMS Dentro dos Padrões de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. Pedido de Enquadramento Indeferido. Concessão do 
Beneficio com Previsão Legal – Lícita a cobrança da diferença do imposto quando o 
contribuinte tem seu pedido de enquadramento de microempresa indeferido. Extinta 
a exigibilidade com aplicação do beneficio da lei 1892/2008.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 
2008/001265 em relação aos créditos tributários nos valores de R$8.593,12 (oito mil, 
quinhentos e noventa e três reais e doze centavos) e R$6.589,13 (seis mil, 
quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos), referentes os campos 4.11 e 
5.11, respectivamente, e extintos pela Lei 1.892/08. Voto contrário do conselheiro 
relator. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e com voto vencedor 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 21 de maio de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro
CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
15.182,25 (quinze mil, cento e oitenta e dois reais e vinte cinco centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2006 e ao período de 01/01 a 30/06/2007, lançado nos contextos 4 e 5, 
respectivamente, constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, sendo lavrado termo de 
revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário alegando que no exercício de 2006 a apuração 
correta e a diferença de ICMS a recolher é no valor de R$ 724,89 e 2007 é no valor 
de R$ 2.015,28.  Ao final, pede pela nulidade do auto de infração.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de 
ICMS pelo fato do contribuinte ter recolhido com alíquota de 3% como se estivesse 
enquadrado ao sistema de microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo que 
seu requerimento de enquadramento fora indeferido, portanto, entendo correta a 
cobrança da diferença não recolhida. Porém, entendo que o contribuinte dispõe do 
beneficio do artigo 20, parágrafo único da Lei 1892/2008, senão vejamos:

Art. 20. Além dos benefícios previstos nesta Lei, é 
assegurada às microempresas e empresas de pequeno 
porte a regularização 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. (Redação dada pela Lei 1.921 de 
07.05.08).

Parágrafo único. O benefício 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, por qualquer motivo, nos benefícios 
da referida Lei.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 
2008/001265 em relação aos créditos tributários nos valores de R$8.593,12 (oito mil, 
quinhentos e noventa e três reais e doze centavos) e R$6.589,13 (seis mil, 
quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente, e extintos pela Lei 1.892/08.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do voto

Representante Fazendário


