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ACÓRDÃO Nº : 627/2009
PROCESSO Nº : 2008/6040/501090
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.339
RECORRENTE : C P COSTA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.063.199-8

EMENTA: Levantamento do ICMS. Imposto Lançado no Livro Registro de Apuração 
do ICMS – A constatação da apuração e não recolhimento do imposto legitima a 
reclamação tributária. . 

Levantamento do ICMS. Imposto Pago a Menor. Contribuinte não Enquadrado no 
Regime de Microempresas – Há que se exigir a diferença dos valores recolhidos a 
menor quando o contribuinte não se encontrar devidamente enquadrado como 
microempresa. .

Diferencial de Alíquota. Empresa Comercial não Enquadrada no Regime de 
Microempresas - É devida a exigência da diferença de alíquota em razão da 
aquisição de mercadorias para integrar o ativo fixo ou para uso e consumo. 

Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido Inferior ao 
Arbitrado – É exigível a obrigação quando constatada a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas ao não atingir o índice de lucro bruto arbitrado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, por ter direito ao 
benefício do Art. 20, da Lei 1.892/08 e em 2007 estar enquadrado no Simples 
Nacional, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração de nº 2008/000754 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais), R$ 441,56 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e 
seis centavos), R$ 873,21 (oitocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), 
R$ 19.051,38 (dezenove mil, cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), R$ 
19.073,94 (dezenove mil, setenta e três reais e noventa e quatro centavos), R$ 
935,67 (novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referentes aos 
campos 4.11, 6.11 e 7.11, 9.11 a 11.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
alterar a penalidade para o art. 48, inciso III, alínea “f” da lei 1.287/01 nos 
valores de R$ 353,28 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), e 
R$ 20.241,43 (vinte mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), 
referentes aos campos 5.11 e 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
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sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de novembro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS, em oito contextos, nas situações a 
seguir relatadas.

          Por deixar de recolher ICMS declarado e não recolhido, em quatro contextos, 
4.1, 7.1, 9.1 e 10.1, no valor total de R$39.748,53 (trinta e nove mil, setecentos e 
quarenta e oito reais, cinquenta e três centavos), apontados nos levantamento do 
ICMS referentes aos períodos de 2004, 2005, 2006 e 01/01/2007 a 30/06/2007.

          Aproveitamento indevido de crédito, em dois contextos, 5.1 e 8.1, no valor 
total de R$64.977,43 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais, 
quarenta e três centavos), apontados nos levantamento do ICMS e planilhas de 
levantamento de ofício, referentes aos exercícios de 2004 e 2005.

          Por deixar de recolher ICMS referente a diferencial de alíquota, no contexto 
6.1, no valor de R$ 441,56 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis 
centavos), apontados no levantamento do ICMS e planilha de levantamento de 
ofício, referente ao exercício de 2005.

          Por deixar de recolher o ICMS referente a saída de mercadorias tributadas, 
não registradas no livro próprio, no contexto 11.1, no valor de R$ 935,67 
(novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), constatado por meio 
do levantamento conclusão fiscal do exercício de 2005.

          A autuada foi intimada por ciência direta e não apresentou impugnação.
          

Foi lavrado termo de revelia à folha 132.

          O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor total autuado, acrescido das cominações 
legais.

Intimado, por via postal, da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo arguindo preliminar de nulidade do auto de 
infração, citando de modo geral a Constituição Federal de 1988, o CTN e o 
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parágrafo único do Art. 20 da Lei 1892/2008, alegando que é optante pelo simples 
nacional.

          Do mérito, alega que suas receitas são tributadas pelo Decreto 2.912/2009 e 
posteriores leis, que o agente fiscalizador não atribui ao seu levantamento o crédito 
tributário a que contribuinte tem direito.

          A Representação Fazendária manifesta-se pela rejeição do recurso, mas 
recomenda a revisão da decisão de mérito, dos contextos 5.1 e 8.1, para aplicação 
penalidade por omissão parcial de vendas.

Ao analisar a defesa do contribuinte, verifica-se que ao arguir preliminarmente 
que o auto de infração é nulo porque fere os princípios da Constituição Federal e do 
Código Tributário Nacional, que pode utilizar-se do benefício de optante pelo 
Simples Nacional com base no Parágrafo Único do Art. 20 da Lei 1892/08, conforme 
consta no Processo 2008/2552/500835, não apresenta argumentos ou fatos 
concretos que possam nulificar o feito. 

Em análise do mérito, constata-se que nos exercícios de 2004 e 2005 a 
recorrente superou o faturamento bruto mínimo exigido para que se enquadrasse 
como beneficiária da Lei 1892/08, conforme demonstra cálculos da assessoria 
técnica do CAT (fls. 151/159), que também aponta os valores a serem recolhidos 
após atribuir os créditos a que o contribuinte tem direito. No entanto, nos campos 5.1 
e 8.1, a autora do procedimento diz que a cobrança do imposto refere-se a 
aproveitamento indevido de crédito, quando na realidade configura-se recolhimento 
a menor, decorrente do não enquadramento do contribuinte na condição de 
microempresa. 

Pelo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade argüida pelo 
contribuinte, por ter direito ao benefício do Art. 20, da Lei 1.892/08 e em 2007 estar 
enquadrado no Simples Nacional. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento parcial para, reformando a sentença de primeira instância, para julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2008/000754 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais), R$ 441,56 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis 
centavos), R$ 873,21 (oitocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), R$ 
19.051,38 (dezenove mil, cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), R$ 
19.073,94 (dezenove mil, setenta e três reais e noventa e quatro centavos), R$ 
935,67 (novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referentes aos 
campos 4.11, 6.11 e 7.11, 9.11 a 11.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
alterar a penalidade para o art. 48, inciso III, alínea “f” da lei 1.287/01 nos valores de 
R$ 353,28 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), e R$ 
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20.241,43 (vinte mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), 
referentes aos campos 5.11 e 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


