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ACÓRDÃO Nº:506/2009
PROCESSO Nº: 2008/7130/500197
REEXAME NECESSÁRIO: 2.635
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ANTONIO DOMINGOS MARQUES 

EMENTA: Apuração de Imposto a Menor. Aplicação da Alíquota de Microempresa. 
Apresentação de Enquadramento - Não há que prevalecer a exigência quando a 
empresa é beneficiaria da alíquota de microempresa.

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. 2008/000919 no valor de R$ 4.768,48 
(quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola Macedo de 
Brito, Elena Peres Pimentel e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 21 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.768,48 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), 
por efetuar apuração do imposto a menor nos livros fiscais aplicando carga tributária 
prevista para pequenas empresas, sendo que não estava enquadrada ao benefício 
no exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando, em 
síntese, que a tela apresentada referente o exercício de 2005 é desconexa com o 
encontrado no sistema interno da SEFAZ, portanto, ineficaz como documento 
comprobatório dos fatos, que é um elemento indispensável ao auto de infração.

Às folhas 27, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem, para 
que o contribuinte faça a juntada da manifestação do Delegado Regional Tributário, 
concedendo o reenquadramento no regime simplificado de microempresa, no 
exercício de 2005.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se dizendo que o 
reenquadramento ao beneficio de microempresa foi deferido pela Superintendência 
de Gestão Tributária, não havendo irregularidade na escrituração e apuração do 
ICMS devido, pede a confirmação da sentença de primeira instância.

Em despacho de folhas 54, o chefe do CAT considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 58, da 
Lei 1.288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de ICMS 
referente a diferença entre a alíquota de empresa enquadrada ao sistema de micro e 
pequenas empresas e com tributação normal.

Como se verifica nos autos, a empresa encontrava-se enquadrada como 
microempresa no exercício fiscalizado, portanto, indevida a cobrança da referida 
diferença.

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº. 
2008/000919 no valor de R$ 4.768,48 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais 
e quarenta e oito centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


