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ACÓRDÃO Nº: 549/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503570          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.406
RECORRENTE: ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.063.209-9

EMENTA: Microempresa. Desenquadramento do Benefício. Exigência de 
Tributação Normal - Não pode ser exigido imposto de beneficiário do regime de 
microempresa, retroagindo os efeitos do ato de desenquadramento.   
  
DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração n.º 
2007/004388 no valor de R$ 3.288,33 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e 
trinta e três centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública.  Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 1º de outubro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância R$ 
3.288,33 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), por 
utilização de benefício fiscal sem atendimento adequado aos requisitos exigidos 
na legislação específica, no período de 01/01 a 30/06/2007, constatado por meio 
do Levantamento Básico do ICMS.
   

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.  

O processo foi devolvido ao autuante para diligência e manifestação quanto 
a desconsideração do valor de R$ 20.909,89 e apensamento do termo de 
exclusão ex-ofício do regime fiscal pela autoridade competente ou a manifestação 
quanto a sua ausência. 

Em atendimento ao despacho, o autor do lançamento se manifestou às fls. 
21, informando que o valor exigido é de ICMS não registrado e não recolhido e 
que se refere a imposto devido pelo desenquadramento do regime de 
microempresa, uma vez que este não cumpriu as formalidades definidas na lei 
1.404/03 e que a autuada recolheu o ICMS em janeiro de 2007 com a alíquota de 
microempresa, quando seu faturamento ultrapassou os R$ 120.000,00 e era de 
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EPP, conclui afirmando que por tal motivo não deve prevalecer a anulação 
requerida pelo autuado.

O julgador de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
constante na inicial, com os acréscimos legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que 
não houve manifestação por parte da autuada quanto ao recolhimento de ICMS a 
menor em janeiro de 2007, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 
decorrência de uso de benefício fiscal sem atendimento aos requisitos da 
legislação específica e que a empresa demonstrou que não foi desenquadrada do 
benefício na impugnação, e que a apuração feita está correta e, ao final, reiterou 
o pedido de anulação do presente auto de infração.

A REFAZ, antes de se manifestar, recomendou diligência, fls. 32, no 
sentido de que fosse feita juntada do desenquadramento do benefício fiscal. Por 
sua vez, o autuante se manifestou às fls. 35, concluindo pela remessa dos autos a 
gerência de fiscalização da Delegacia de Palmas para juntada do termo de 
desenquadramento.

Retornando os autos com a informação de que não foi encontrado o termo 
de desenquadramento da empresa, a Representação Fazendária, às fls. 40, 
recomendou a reforma da decisão de primeira instância para julgar improcedente 
o auto de infração, tendo em vista que o pedido de desenquadramento da 
empresa data de 04/09/2007, fls. 05, e o período fiscalizado refere-se a 01/01 a 
30/06/2007.

Em análise aos autos, verifica-se que a presente demanda refere-se ao 
recolhimento a menor do ICMS devido ao desenquadramento como 
microempresa. Entendo que razão assiste a autuada, haja vista que o lançamento 
é feito ao arrepio da disposição contida no Art. 4º da Lei 1404/03, ou seja, o 
lançamento é efetuado retroagindo os efeitos do ato de desenquadramento, 
efetuado em 04/09/2007, ao período referente a 01/01 a 30/06/2007, conforme 
doc. às fls. 05, para exigir-se todo o tributo recolhido nos termos autorizados pela 
Lei 1404/03, assim sendo, percebe-se que o lançamento foi efetuado num total 
equívoco à disposição exarada no caput do Art. 4º da Lei 1404/03, que 
textualmente autoriza o delegado regional a desenquadrar uma empresa da 
condição de Micro ou E.P.P., para exigir o recolhimento do tributo apurado no 
exercício fiscal corrente, sem os benefícios da redução dos valores apurados. 
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De todo exposto, e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, 
conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/004388 e absolver o 
sujeito passivo do pagamento do crédito tributário lançado no contexto 4.11, no 
valor de R$3.288,33 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três 
centavos), mais acréscimos legais.   

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

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


