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ACÓRDÃO Nº:200/2009
PROCESSO N.º: 2008/6040/501655
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.501
RECORRENTE: HIDROLUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA. ICMS. Apurado a Menor. Utilização de Benefício Dispensado a 
Microempresas. Ausência de Enquadramento - Utilização de carga tributária 
atribuída para microempresa sem o enquadramento exigido na legislação obriga a 
exigência de tributação normal.

Diferencial de Alíquotas. Aquisição de Bens Destinados ao ativo e Consumo -
Aquisições de mercadorias oriundas de outras unidades da federação destinadas ao 
ativo permanente e ao consumo, devido o diferencial de alíquota.

ICMS. Operações de Saídas de Mercadorias - As divergências de soma entre os 
registros nos livros próprios e os documentos fiscais emitidos configuram ilícito fiscal 
punível na forma da legislação tributária.

Exigência Tributária de Parcela de Imposto Devida por Substituição Tributária. Não 
Retenção do Imposto pelo Remetente - Na aquisição de produtos, oriundos de outra 
unidade da federação, sem a retenção do imposto pelo remetente, a 
responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária é atribuída ao 
destinatário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2008/001042 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
lançados nos valores de R$21.687,13 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e treze centavos), R$16,87 (dezesseis reais e oitenta e sete centavos), R$3,02 
(três reais e dois centavos), R$737,72 (setecentos e trinta e sete reais e setenta e 
dois centavos), R$124,04 (cento e vinte e quatro reais e quatro centavos), e 
R$3.181,70 (três mil, cento e oitenta e um reais e setenta centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$307,37 (trezentos e sete reais e trinta e sete centavos), relativo ao campo 
7.11. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu 
a sessão de julgamento do dia 29 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. AUTORA DO VOTO: Elena Peres Pimentel.
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VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 26.057,85 (vinte e seis mil, 
cinqüenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente à apuração a menor do 
ICMS diferencial de alíquota, omissão de saídas de mercadorias tributadas e isentas 
ou não tributadas e ICMS devido por substituição tributária, no exercício de 2005. 

A autuada foi intimada, por ciência direta, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, apresentando requerimento solicitando a 
quitação da infração descrita no contexto 4.11, incorrendo em revelia. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2008/001042, procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 21.687,13, campo 4.11, R$ 16,87, campo 
5.11, R$ 3,02, campo 6.11, R$ 737,72, parte do campo 7.11 e R$ 3.181,70, campo 
9.11, todos os valores acrescidos das cominações legais e da multa formal no valor 
de R$ 124,04, campo 8.11, atualizada monetariamente e absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 307,37, parte do campo 7.11 do auto 
de infração.  

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, requer o beneficio previsto no artigo 
20 da Lei 1892/2008. Pede para rever o lançamento e intimação e por fim cancelar a 
mesma face a regularização das pendências. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência em parte do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que os levantamentos Básico do ICMS, do 
Diferencial de Alíquota, Comparativo das Saídas Registradas com Documentário 
Emitido, Substituição Tributária e demais documentos anexados aos autos 
comprovam as infrações denunciadas na inicial, uma vez que o contribuinte deixou 
de recolher o ICMS diferencial de alíquota, aproveitou indevidamente créditos de 
ICMS, omitiu saídas de mercadorias tributadas e isentas ou não tributadas e não 
recolheu a parcela devida por substituição tributária.

Na apuração do imposto devido, constatado através do levantamento 
Comparativo das Saídas Registradas com Documentário Emitido, às fls. 11, não foi 
concedida a redução de base de cálculo de direito do contribuinte. Com isto, a base 
de cálculo descrita no campo 7.8, reduzida de 29.41%, deve ser reformada para R$ 
4.339,56 e o valor originário lançado no campo 7.11, deve ser reduzido para R$ 
737,72.
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Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2008/001042 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários, 
lançados nos valores de R$ 21.687,13 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e treze centavos), R$ 16,87 (dezesseis reais e oitenta e sete centavos), R$ 
3,02 (três reais e dois centavos), R$ 737,72 (setecentos e trinta e sete reais e 
setenta e dois centavos), R$ 124,04 (cento e vinte e quatro reais e quatro centavos) 
e R$ 3.181,70 (três mil, cento e oitenta e um reais e setenta centavos), referentes 
aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 307,37 (trezentos e sete reais e trinta e sete centavos), relativo ao 
campo 7.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


