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ACÓRDÃO Nº: 039/2011
PROCESSO: 2009/6140/500901
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7920
RECORRENTE: LUZIA GOMES MOREIRA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.021.558-7

EMENTA: Levantamento do ICMS. Indeferimento do Enquadramento como 
Microempresa. ICMS Apurado a Menor - É exigível o crédito tributário quando o 
contribuinte utilizar carga tributária a qual não esteja enquadrado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 2009/001810 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
8.301,33 (oito mil, trezentos e um reais e trinta e três centavos), conforme Termo de 
Aditamento de fls. 53, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel 
e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias 
do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o valor de R$ 16.536,29 
(dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), referente a 
ICMS registrado e não recolhido, proveniente de débito lançado a menor, relativo ao 
exercício de 2005, conforme constatado por meio do Levantamento Básico do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentando impugnação tempestiva, alegando que 
a empresa foi autuada pela diferença de apuração do ICMS em razão do 
indeferimento ao enquadramento no regime de microempresa e que a mesma não 
foi notificada do indeferimento.

Alega ainda que, devido ao indeferimento o Levantamento elaborado deverá 
considerar o direito ao crédito do ICMS sobre as operações de entrada, o que não 
foi observado.

                                           
Devolvido o processo a autoridade autuante, esta concedeu os créditos de 

ICMS ao contribuinte, lavrando termo de aditamento corrigindo o valor da base de 
cálculo e o valor originário da autuação referente ao contexto 4.1.
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Intimada do termo de aditamento, a empresa discorda dos termos destes e
reitera as alegações anteriores.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, trazendo aos autos as mesmas alegações feitas em sede de 
impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
contribuinte não trouxe nada aos autos que pudesse ilidir o feito, assim, em razão do 
indeferimento quanto ao seu enquadramento como microempresa, a mesma deveria 
então apurar o imposto pela forma normal, o que não o fez.

A argumentação trazida aos autos pelo contribuinte quanto a não concessão 
dos créditos do ICMS nas operações de entrada foi atendida pela autoridade 
autuante que concedeu os créditos e aditou o valor originário do contexto 4.1, 
reduzindo-o pela metade, para R$ 8.301,33.

Contudo, foi acertada a decisão de primeira instância que julgou pela 
procedência do auto.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001810 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 8.301,33 (oito mil, trezentos e um reais e trinta e três centavos), 
conforme Termo de Aditamento de fls. 53, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
17 dias do mês de Março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


