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ACÓRDÃO Nº:303/2009
PROCESSO: 2008/6640/500753      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.522
RECORRENTE: COMAGRIL COM. DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Declarado e Recolhido a Menor - Há que se exigir a diferença do 
ICMS quando o contribuinte recolhe valor a menor que o declarado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/002011 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 245,40 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de maio de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
245,40 (Duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), relativo à diferença 
de ICMS do exercício de 2004, constatado por meio do levantamento do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, ao contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que a origem do crédito tributário 
é a aplicação da penalidade pelo não pagamento do imposto declarado; que o 
auditor entendeu pela aplicação da penalidade máxima de multa de 30%. Alega que 
a multa deve respeitar os princípios da administração pública, entre eles o da 
proporcionalidade e da razoabilidade; que o tributo foi devidamente declarado, tanto 
que após a auditoria não houve lançamento a ser realizado a não a aplicação da 
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multa pelo inadimplemento do tributo, requer a reforma da sentença de primeira 
instância.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância. 

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a preliminar 
de decadência, argüida pelo contribuinte, não deve prevalecer, uma vez que o 
lançamento não é por homologação, pois o ICMS foi apurado nos livros fiscais e 
declarado nas guias de informação e apuração mensal, portanto, a regra a ser 
observada é a constante no artigo 173, I, parágrafo único do Código Tributário 
Nacional. Como o fato gerador se deu no exercício de 2004 e o auto de infração e a 
intimação ao sujeito passivo se deram no exercício de 2008 não ocorreu a 
decadência.

Em análise do mérito resta claro que o contribuinte apurou o ICMS nos livros 
fiscais e declarou nas guias de informação e apuração mensal, porem não recolheu.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência, arguida pela Recorrente. No 
mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/002011 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 245,40 (duzentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta centavos), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


