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ACÓRDÃO Nº:474/2009
PROCESSO Nº: 2007/7160/500037          
REEXAME NECESSÁRIO: 2050
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FLORIEUNICE RODRIGUES BELTRÃO ME

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Embasa em Levantamento Básico do ICMS.        
Enquadramento do Contribuinte no Regime de Benefícios Atribuídos as 
Microempresas. Alíquota Diferenciada – Há que prevalecer em parte o auto de 
infração que cobra crédito tributário pela alíquota cheia, de contribuinte enquadrado 
ao regime atribuído as microempresas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2007/000751 no valor de R$ 
1.407,03 (um mil, quatrocentos e sete reais e três centavos). 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, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 29 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 1.594,63 (um mil, 
quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), referente a imposto 
não registrado em livro próprio e não recolhido, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2004, conforme constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 26/03/2007.  

Sentença foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, foi regularmente intimado por via direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente, pelo próprio responsável, que a demanda decorre da exigência de 
ICMS, por deixar de recolher imposto devido, relativo ao exercício de 2004. Que da 
análise dos autos, verifica-se que as alegações do contribuinte devem ser 
consideradas, pois, neste período estava enquadrado como microempresa, que 
deve ser aplicada a alíquota de 2% e que está dispensado da apresentação dos 
livros fiscais. Contudo, não a exime do pagamento do imposto. Com essas 
considerações, julga procedente em parte, para condenar ao pagamento do crédito 
tributário em R$ 187,60 e absolver na importância de R$ 1.407,03.  
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A Representação Fazendária, em parecer, recomenda a manutenção da 
sentença prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente em 
parte

Despacho nº 300/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando que o auto 
de infração foi julgado procedente em parte, que a Representação Fazendária 
manifestou-se com relação ao reexame necessário, e o contribuinte foi instado a 
manifestar, efetuou parcelamento do valor condenado em primeira instância, e 
considerando que o valor absolvido é superior ao valor de alçada, que dê 
prosseguimento ao feito, somente quanto a parte absolvida.

Constatado através de documentos juntados pelo contribuinte, quanto a 
condição de usufrutuário dos benefícios de enquadramento no regime de 
microempresa, o contribuinte tem sua alíquota, para o exercício no qual foi efetivada 
a auditoria fiscal, para 2%.

Portanto, o valor de R$ 1.407,03, valor absolvido pela sentença de primeira 
instância, deve ser mantido, para se fazer justiça fiscal.  

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 2007/000751 
no valor de R$ 1.407,03 (um mil, quatrocentos e sete reais e três centavos).

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


