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                                                                                                           Contencioso Administrativo-Tributário 
 

 ACORDÃO No:                                                                                                                                 
PROCESSO No: 

086/2017 
2014/6830/500562 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.416 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001610 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

VALDOMIRO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR ME 
29.065.053-4 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS – SIMPLES NACIONAL. DECLARAÇÃO A MENOR NAS 
DECLARAÇÕES DO SIMPLES NACIONAL - DASN, PGDAS-D e DEFIS. 
LANÇAMENTO PROCEDENTE. É devido a cobrança da diferença do ICMS Simples 
Nacional quando constatado que ocorreu declaração e o pagamento do imposto no 
valor menor que o devido. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2014/001610, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento de ICMS AÇÃO FISCAL SIMPLES NACIONAL do 
mês de maio de 2012. 

 
Foi anexado aos autos o levantamento comparativo das vendas 

declaradas, extrato do simples nacional, leitura de memória fiscal e livro caixa da 
empresa, fls. 04 a 12. 

 
O autuado foi intimado por Ciência Direta em 15/07/2014 (fls. 03), e 

apresentou impugnação tempestivamente com as seguintes alegações; que em 
função das impugnações a outros autos de infração e com fundamento em provas 
contundentes, requer revisão geral de todos os documentos acostados e enviados 
ao fisco; quanto a falta de justificação de lançamentos contábeis, foi anexado provas 
que os lançamentos "extra razão”, conta por conta, são de correções e não de 
apropriação e ao final pede seu cancelamento. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença proferida as fls. 17 a 19 

aduz; a presente demanda refere-se à venda de mercadorias tributadas não 
informadas nas declarações de informações fiscais; A impugnante requer revisão 
geral sem apontar, especificamente, os pontos que entende não estarem corretos; 
os documentos juntados comprovam o ilícito descrito na inicial, aonde foram 
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detectadas vendas registradas no livro caixa do mês de maio de 2012 e que foram 
informadas a menor na Declaração de Simples Anual - DASN, no Programa Gerador 
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS-D e na Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS, incorrendo no recolhimento a 
menor do imposto devido; comprovado está que o sujeito passivo descumpriu a 
legislação tributária ao deixar de recolher Crédito Tributário e por isso é legitima a 
exigência tributária; e julga pela sua procedência. 

 
O Autuado foi intimado por Ciência Direta em 27/09/2016, fls. 21, e 

apresentou recurso tempestivamente às fls. 65 e 66, não concorda com a sentença 
de 1º instancia e alega que em função das impugnações a outros Autos de Infração, 
e com fundamento em provas contundentes, requer Revisão Geral de todos os 
documentos acostados e enviados ao Fisco; quanto a falta de justificação de 
lançamentos contábeis, foi anexado provas que os lançamentos "extra razão”, conta 
por conta são de correções e não de apropriação e ao final pede sua impugnação. 

 
Em parecer as fls. 25 e 26 a Representação Fazendária entende que dá 

análise aos autos, que a recorrente declarou ao Simples Nacional no mês de maio 
de 2012 um faturamento abaixo dos constatados na memória fiscal (fls. 09) e livro 
razão do mês de maio de 2012; Verifica-se que a alegação é evasiva e não há 
juntada ao auto as provas que refutariam o lançamento, e opina pela 
PROCEDÊNCIA do Auto de Infração. 

 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial, trata-se de cobrança de ICMS do Simples Nacional recolhido a menor 
no mês de maio de 2012. 

 
Em analise aos processos, constata-se que a Autuada não apresenta 

nenhuma prova capaz de ilidir o feito e as provas apresentadas e produzidas pelo 
Autor do procedimento.  

 
Deste modo entendo que o processo atende todos requisitos formais e 

materiais, o autor do procedimento logrou êxito na comprovação do ilícito descrito no 
processo, diante do exposto, em meu voto e confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2014/001610 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 339,03  (trezentos e trinta e nove reais e três centavos), referente o 
campo 4.11, mais os acréscimos legais. 
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DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2014/001610 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 339,03  (trezentos 
e trinta e nove reais e três centavos), referente o campo 4.11, mais os acréscimos 
legais. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Edson 
José Ferraz, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, 
José Cândido de Moraes e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos 
doze dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos vinte e seis dias do mês de maio de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


