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ACÓRDÃO Nº : 637/2009
PROCESSO Nº : 2007/6040/504681
REEXAME NECESSÁRIO : 2.380
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : KREKOS LANCHE LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.352.083-6

EMENTA: Alteração da Faixa de Faturamento. Exclusão do Benefício Atribuído à 
Empresa de Pequeno Porte. Receitas Dentro do Limite Estabelecido. Empresa Não 
Desenquadrada de Ofício – Impossibilidade de se exigir tributação normal de 
Empresa de Pequeno Porte, quando a mesma não ultrapassa o limite de 
faturamento estabelecido e não esteja desenquadrada de ofício.

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. 2007005574 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.100,50 (um mil, cem reais e cinquenta 
centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Marivanes Beserra Cruz, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de dezembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.100,50 
(hum mil e cem reais e cinqüenta centavos), referente a mudança de alíquota de 3% 
para regime normal de tributação, ocasionada pela alteração do faturamento a qual 
estava enquadrada, relativo ao período de 01/01 a 30/08/2007, constatado por meio 
do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Intimado, por edital, da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.
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Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS referente a 
mudança ocasionada pela alteração de enquadramento como microempresa para 
empresa com tributação normal. Como se percebe nos autos, no levantamento 
básico do ICMS juntado pela própria autoridade autuante, a empresa tem um 
faturamento dentro dos limites estabelecidos para micro e pequenas empresas, 
também não constam dos autos documentos que comprovem o desenquadramento 
da referida empresa, portanto, entendo que não existem créditos a serem 
constituídos pela fazenda pública.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº. 2007005574 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.100,50 (um mil, 
cem reais e cinquenta centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


