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ACÓRDÃO Nº : 156/2010
PROCESSO : 2009/7270/500081
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.741
RECORRENTE : FORNARI E MOREIRA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.069.684-4

EMENTA: Imposto Recolhido Como Microempresa. Empresa não Enquadrada ao 
Benefício Fiscal – Lícita a exigência da diferença do ICMS quando a empresa o 
recolhe com alíquota definida para microempresa, sem estar devidamente 
enquadrada no Regime Diferenciado.

Diferencial de Alíquota. Recolhimento Efetuado a Menor que o Devido – Prevalece a 
exigência do ICMS diferencial de alíquota devido e recolhido a menor, conforme 
comprovado no levantamento tributário. 

Levantamento Comparativo da Saídas Registradas com o Documentário Emitido –
CSRDE. Falta de Registro e Registro a Menor de Notas Fiscais de Saída – Deve 
prosperar a exigência fiscal quando constatado nos livros fiscais o não lançamento 
ou o lançamento a menor de documentos fiscais de saída. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa pela falta de notificação do indeferimento do RMEPP; e 
cerceamento ao direito de defesa por imputar como base de cálculo no campo 4.8 o 
valor de R$ 68.353,69 (sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e 
sessenta e nove centavos), por ser este valor fictício, arguidas 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. 
2009/000187 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 11.620,13 (onze mil, seiscentos e vinte reais e treze centavos), R$ 
61,06 (sessenta e um reais e seis centavos), e R$ 1.451,97 (um mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), referentes aos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
19 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
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VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS a importância de R$ 11.620,13 (onze mil, seiscentos e vinte reais e 
treze centavos), referente a ter apurado ICMS como microempresa ou EPP, quando 
sequer fez a solicitação para micro ou EPP, conforme detectado por meio do 
levantamento básico do ICMS, relativo ao exercício de 2004. No campo 5.1, por 
deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no valor de R$ 61,06 (sessenta e um 
reais e seis centavos), relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do 
levantamento de ICMS diferencial de alíquota relativo ao exercício de 2004. No 
campo 6.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.451,97 (hum mil, 
quatrocentos e cinqüenta e um reais e noventa e sete centavos), referente ao não 
registro das notas fiscais D – 1 números 1130 e 1497, cancelamento indevido da 
nota fiscal D-1 número 1603, registro a menor das notas fiscais D-1, número 1493, e 
M-1, números 212 e 216, relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do 
levantamento comparativo das saídas com documentário emitido.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 166, a julgadora de primeira instância remete os autos à origem 
para saneamento.

Às folhas 170/175, o autor do procedimento emite parecer e Termo de 
Aditamento alterando o campo 4.1.

Devidamente intimado do Termo de Aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação intempestiva.

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.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário alegando cerceamento ao direito de defesa, pois protocolou o pedido de 
reenquadramento ao sistema de EPP em 14/04/2004 e nunca obteve resposta de 
qualquer resultado do referido pedido, quanto às alegações da julgadora de primeira 
instância que diz que deveria ter acompanhado no site da SEFAZ/TO, quanto o 
andamento do pedido, entende ser isso um abuso, pois onde diz que o resultado do 
pedido de enquadramento será publicado no site da SEFAZ/TO, lembra ainda que 
os procedimentos virtuais somente foram implantados pela Lei Federal 11.419, do 
ano de 2006 e o presente auto de infração trata do exercício de 2004, quando foi 
efetivado o pedido. 
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Argüiu, também, a nulidade do auto de infração pelo fato do agente autuador 
imputar-lhe uma base de cálculo de R$ 68.353,69, no campo 4.8 do auto de 
infração.

Ao final, pede pela nulidade do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo em relação a preliminar de 
nulidade do auto de infração pela falta de notificação do indeferimento, entendo que 
a mesma não deve prevalecer, uma vez que após o indeferimento do pedido de 
enquadramento ao Sistema de Microempresa, o contribuinte teve prazo para 
regularizar a situação com o beneficio da denúncia espontânea. Quanto a preliminar 
de nulidade, por atribuir o valor de R$ 68.353,69 como base de cálculo, a mesma 
não tem sentido, pois o referido valor é meramente um valor utilizado para atribuir a 
base de cálculo do imposto devido.

No mérito, em relação ao contexto 4 do auto de infração, entendo que correta 
está a autuação, pois mesmo sendo tardia a notificação do não reenquadramento ao 
sistema de microempresa o contribuinte teve tempo para regularizar a sua situação 
fiscal, para tanto, tendo o beneficio da denúncia espontânea, porém não o fez.

Quanto ao valor lançado no contexto 5, o valor lançado como diferencial de 
alíquota, entendo correta a exigência, pois, ao recolher o referido imposto o 
contribuinte o faz num valor menor ao que deveria ter efetuado.

Em relação ao contexto 6 do auto de infração, resta claro nos autos que 
houve omissão de lançamento de notas fiscais e, também, lançamento a menor, 
portanto, é licita a exigência tributária via auto de infração.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa pela falta de notificação do indeferimento do 
RMEPP; e cerceamento ao direito de defesa por imputar como base de cálculo no 
campo 4.8 o valor de R$ 68.353,69 (sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três 
reais e sessenta e nove centavos), por ser este valor fictício, arguidas 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. 
2009/000187 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 11.620,13 (onze mil, seiscentos e vinte reais e treze centavos), R$ 
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61,06 (sessenta e um reais e seis centavos), e R$ 1.451,97 (um mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), referentes aos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


