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ACÓRDÃO Nº:   39 /2009
PROCESSO Nº: 2008/7270/500073
REEXAME NECESSÁRIO: 2.495
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: PEDRO PEREIRA DE SÁ

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Empresa com 
Faturamento dentro do Limite de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
Débitos Parcelados - Deve ser declarada a extinção de parte da exigência quando 
o contribuinte comprovar que detêm benefícios concedidos em Lei e parte  
suspensa pelo parcelamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº 2008/000634 em relação aos valores 
de R$ 247,58 (duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos), R$ 
46,57 (quarenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), R$ 492,49 
(quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), R$ 442,22 
(quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte dois centavos), referentes os 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, e suspensos pelo parcelamento, e 
também procedentes os valores de R$ 1.155,33 (um mil, cento e cinqüenta e 
cinco reais e trinta e três centavos), R$ 247,33 (duzentos e quarenta e sete reais 
e trinta e três centavos), R$ 2.298,28 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e 
vinte oito centavos), R$ 3.393,51 (três mil, trezentos e noventa e três reais e 
cinqüenta e um centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11 respectivamente, e 
estes extintos pela lei 1.892/08. O COCRE, conheceu e deu provimento parcial a 
recurso Voluntário. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Publica. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Paulo Afonso Teixeira. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de fevereiro de 
2009, o conselheiro Mario Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 8.293,11 (Oito mil, duzentos e 
noventa e três reais e onze centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, constatado por meio dos 
levantamentos conclusão fiscal e levantamento financeiro fiscal, relativos aos 
exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, lançados nos contextos 4, 5, 6 e 7, 
respectivamente.
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A autuada foi intimada, apresentou impugnação onde requer que o autor do 
procedimento retifique a base de cálculo do levantamento conclusão fiscal relativo 
ao exercício de 2006, pois o mesmo cometeu equivoco, e nos demais períodos, 
requer a alteração nas alíquotas do auto de infração conforme determina a Lei 
1921, de 07 de maio de 2008, artigo 20, com os benefícios da carga tributaria 
previstos na Lei 1404.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 990,31, campo 
4.11, R$ 186,28 campo 5.11, R$ 1.970,00, campo 6.11 e R$ 3.835,53 campo 
7.11, com as penalidades previstas nos campos 4.15 a 7.15 respectivamente. 
Mais acréscimos legais. E absolvendo nos valores de R$ 412,60, campo 4.11, R$ 
77,62, campo 5.11 e R$ 820,77, campo 6.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou que se 
diligenciasse buscando comprovar se a autuada, nos exercícios auditados, 
apresentou faturamento que a autorize a usufruir os benefícios fiscais autorizados 
pelo artigo 20, § único da Lei 1.892/2008, caso comprovada a veracidade da 
condição de microempresa ou faturamento nos limites da Lei 1404/03, sugeriu a 
reforma da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância o 
contribuinte apresentou recurso voluntário a este conselho, repetindo os termos 
da impugnação.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente em parte o 
auto de infração.

Em analise aos autos ficou constatado que a empresa omite registro de 
saídas de mercadorias tributadas, porém como se pode verificar a mesmas 
mantêm um faturamento anual dentro dos limites definidos para microempresa ou 
empresa de pequeno porte, portanto beneficiada pelo artigo 20, parágrafo único 
da Lei 1.892/08, 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 
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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.

Portanto, como está constatado o contribuinte apresenta o demonstrativo 
dos débitos parcelados.

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por modificar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/000634 em relação aos valores de R$ 247,58 (duzentos e quarenta e sete 
reais e cinqüenta e oito centavos), R$ 46,57 (quarenta e seis reais e cinqüenta e 
sete centavos), R$ 492,49 (quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove 
centavos), R$ 442,22 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte dois centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, e suspensos pelo 
parcelamento, e também procedentes os valores de R$ 1.155,33 (um mil, cento 
e cinqüenta e cinco reais e trinta e três centavos), R$ 247,33 (duzentos e 
quarenta e sete reais e trinta e três centavos), R$ 2.298,28 (dois mil, duzentos e 
noventa e oito reais e vinte oito centavos), R$ 3.393,51 (três mil, trezentos e 
noventa e três reais e cinqüenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 a 
7.11 respectivamente, e estes extintos pela lei 1.892/08. Conheçi e dei 
provimento parcial ao recurso Voluntário.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


