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ACÓRDÃO Nº:455/2009
PROCESSO Nº: 2007/6830/500419          
REEXAME NECESSÁRIO: 2413
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VENANCIO PEREIRA MELO 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Contribuinte Portador dos Requisitos de Enquadramento como 
Beneficiário do Regime Atribuído às Microempresas - Há que ser considerada 
devida a exigência, via auto de infração, mas, extinto o crédito tributário, com base 
na Lei nº 1.892/08.

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 nº 2007/004162 e extinto o crédito tributário no 
valor de R$ 1.310,68 (um mil, trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos), pela 
Lei nº 1.892/08. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 24 de junho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$1.310,68 (um mil, trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, conforme 
constatado através do levantamento financeiro, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2003. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em19/09/2007.

Despacho nº 05/2007, da Julgadora de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência para que retorne a DEREG de origem e que o autor do 
procedimento, ou substituto, refaça o trabalho fiscal. 

Termo de Aditamento foi lavrado, alterando o valor originário do imposto, bem 
como a base de cálculo. O contribuinte, em nova manifestação, contesta o Termo de 
Aditamento lavrado.

Sentença foi lavrada, diz que o auto de infração decorre da exigência fiscal da 
constatação que a autuada efetuou saídas de mercadorias sem a emissão de nota 
fiscal e, conseqüentemente, sem o registro no livro de saídas de mercadorias, no 
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período fiscal de 2003. Da análise dos autos, verifica-se que o valor da retirada do 
sócio, muito elevada, que não há como fazer tal pagamento, e que o correto, 
conforme o fluxo financeiro da empresa, é uma retirada mensal, que equivale a 
R$4.320,00 e honorários contábeis de R$552,00, comprovado por contrato, com 
redução de base de cálculo de 29,41%, julga procedente em parte, para condenar 
ao pagamento de R$ 937,33 e absolver em R$ 373,35.      

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a reforma 
da sentença de primeira instância, para usar do benefício fiscal da lei nº 1.892/2008, 
por estar a empresa enquadrada com faturamento na condição de microempresa.

O contribuinte, em razões ao reexame necessário, entende que deve ser 
considerada a exclusão de parte da retirada do pró-labore, pois não tem como pagar 
o imposto reclamado.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, ratifica os termos do 
seu parecer pela reforma da sentença, para que seja dado o benefício fiscal de 
microempresa, pois, fora deferido, fls. 17, dos autos. 

Percebe-se a ocorrência de falhas na elaboração da sentença, que acabou 
por decidir pela procedência em parte. Se o trabalho fiscal, não é um primor, sua 
impugnação não conseguiu ilidir o procedimento de forma satisfatória.

Mas, como bem lembrado no douto parecer da Representação Fazendária, o 
contribuinte tem todos os requisitos para ser enquadrado como beneficiário do 
regime fiscal atribuído às microempresas e empresas de pequeno porte, estatuído 
pela Lei nº 1.404/03.  

Com essas considerações, há que ser julgado procedente e extinto o crédito
tributário, embasado na Lei nº 1.892/08, a chamada lei do REFIS.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por modificar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/004162 e 
extinto o crédito tributário no valor de R$ 1.310,68 (um mil, trezentos e dez reais e 
sessenta e oito centavos), pela Lei nº 1.892/08.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


