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ACÓRDÃO Nº: 044/2011
PROCESSO Nº: 2009/6140/501041
REEXAME NECESSÁRIO: 2.965
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

   INTERESSADO: O DA SILVA MACEDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.067.581-2

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Contribuinte Enquadrado no
Regime de Microempresa. Concessão de Redução de Base de Cálculo na Exigência
do Imposto. Utilização da Carga Tributária em Conformidade ao Benefício - Sendo a 
empresa beneficiária do Regime concedido às Microempresas é vedada a 
concessão da redução de base de cálculo para a exigência do imposto, devendo ser 
aplicada a carga tributária devida.

Levantamento Financeiro. Contribuinte Enquadrado no Regime de Microempresa. 
Perda do Benefício Quando do Lançamento de Débitos Fiscais – Prevalece a 
exigência fiscal face a constatação de omissão de vendas de mercadorias 
tributadas, sendo vedado a utilização da carga tributária destinado à Microempresa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores 
de R$ 30,74 (trinta reais e setenta e quatro centavos), referente parte do campo 
4.11, e R$ 698,59 (seiscentos e noventa e oito reais e cinqüenta e nove centavos), 
referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais; e absolver o sujeito passivo no 
valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinqüenta reais); referente parte do campo 
4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias do mês de fevereiro de 2011, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$73,80, referente ao 
campo 4.11 e R$ 7,06, referente ao campo 5.11.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa supracitada foi autuada no valor total de R$ 1.960,19 (Hum mil,
novecentos e sessenta reais e dezenove centavos), referente omissão do registro de 
saída de mercadorias tributadas, constatadas através do levantamento financeiro de 
2005 e 2006, itens 4 e 5.
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Intimada do auto de infração, a Autuada apresentou defesa, alegando que 
nos anos 2005 e 2006 consta como microempresa estadual e optante pelo 
SIMPLES, entende que o levantamento financeiro deve ser realizado somente em 
empresas com escrituração contábil, não em microempresas, e mesmo que 
penalizada deveria ser aplicada a alíquota de 1% e não de 17%. Requer a 
improcedência do auto de infração. 
          

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/002051 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: R$ 73,80, parte do campo 4.11 e R$ 7,06, parte 
do campo 6.11, mais acréscimos legais e absolver dos valores de R$  1.180,74,
parte do campo 4.1 e R$ 698,59, parte do campo 5.11.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão de primeira instância e a 
procedência do  auto de infração por entender que o contribuinte não tem direito a 
redução da carga tributária constante do art. 3º da Lei 1921/06, por ter sido revogada 
pela Lei 2071, de 2009. 

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ o sujeito 
passivo não se manifestou, apresentando apenas cópia do DARE às fls. 31,
referente ao valor condenado

A chefe do CAT, através do Despacho nº 491/2010, encaminha para 
julgamento os valores absolvidos de R$ 1.180,74 e 698,59, dos contextos 4.1 e 5.1.

Em análise aos autos verifica-se que a julgadora de primeira instância 
equivocou-se ao alterar o imposto do contexto 4.1 para R$ 73,80, utilizando a
redução da base de cálculo de 29.41%, pois, quando a empresa utiliza dos 
benefícios da Lei da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte veda de usufruir 
de outro benefício fiscal, dessa forma, deve ser reformada para uma base de cálculo 
de  R$ 10.454,21 e o ICMS no valor de R$ 104,54, restando uma diferença de R$ 
30,74 do campo 4.1 e o contexto 5.1 no valor de R$ 708,65 e julgado R$ 7,06,
deverá ser procedente também no valor absolvido pela instância monocrática, no 
valor de R$ 698,59 por não usufruir do benefício, sendo a carga tributária cobrada 
no percentual previsto nas apurações normais. 

De todo exposto, no mérito, em Reexame Necessário, voto para modificar a 
decisão de primeira instância, para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 30,74 (trinta reais e setenta e quatro centavos), 
referente parte do campo 4.11, e R$ 698,59 (seiscentos e noventa e oito reais e 
cinqüenta e nove centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais; e 
absolver o sujeito passivo no valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinqüenta reais); 
referente parte do campo 4.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


