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Contencioso Administrativo Trihutãrio
Célula de Julgamento de 1" Instância

Interessado: João Morais de Abreu - ME
Endereço: R. E (Vila Velha IV), Hm Fortaleza(Ce)
CGF: 06 371596-1 CGC: HI.506.354jOOOl-66
Auto de Infração nO 2014.08084-2
Processo n" 1 / 47 f2UIS

Em""!": ICMS - Diferença de base de cálculo em 21109.
Conlrioui"tc optante pela sistemática d~ Simpl.$ Nacional. Auto de
lnfmç1iu iuigadn PROCEDEl','TE. Decis;;o lLmp"TaUa no, An,. 18,
~~ 1" e 5' da Lei Complementar nO 123./2006: 7'. ~ I", e 9", da
!n'1ruç"0 Norma,iva n" 0&12010; bem como 13 C 14, inc. li, da
Resolução CGSN n" 30/20fJK Penalidade prevista M Art. 44, inc. I,
da Lei n" 9.430;96 (com redação dada pela Lei nU 11.4~8. de 15 de
junho de 2(07).
Autuado revel.

Relatório:

Reporta-se o presente processo à acusação de existência de uma diferença de base de dlculo
em 2009, no montante de R$ 345,09 (trezentos e quarenta e cim;o reais e nove ccntavos),
detectada por meio de planilha dc fiscalização.

Há, no Auto de Infr<lçao lavrado, a indicação dos dispositivos considerados infringidos, bem
cnmo da penalidade aplicada, sendo ela a disposta no Ar!. 44, inc. l, da Lei nO9,430j9ti e da
Lei nO 11,4S8107.

Além da peça basilar que instrui o presente processo, foram anexados aos autos diversos
documentos fiscais, dentre os quais destaco:

• Mandado de Ação Fiscal nO2014.17559 (fls. 03);
• Termo de Início dc Fiscalização nO2011.16289 (fls. (4);
• Aviso de Recebimento -AR (fls. 05);
• Edital de Intimação n" 015/2014 (fls. 06);
• Planilha de Fiscali7,ação de Empresas Optantes do Simples Nacional (fls. 07/23);
• Termo de Conclusão de Fiscalização nO2(}14.25607 (fls. 24);
• Aviso de Recebimento -AR (fls. 25);
• Edital de Nntificação nO10/2014 (fls. 26);
• Aviso de Recebimento - AR (fls. 30);
• Edilal de Intimação nO20/2014 (fls. 32).

Corre o feito fiscal à revelia (fls. 34).
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Processo nO 1/47/2911
Julgamento n" 1Jb I1 iç
Fundamentação:

De início, devo destacar que não detectei nos autos nenhum vício formal que leve à
nc<.:cssidadede declaração de nulidade do feito fiscal. Faz-se importante mencionar lJue a
ciência do contribuinte ocorreu por Edital, diante da impossibilidade de entrega da
documentação por carta, com Aviso de Reccbimento-AR.

A empresa autuada é optante pelo Simples Nacional. A Lei Complementar (LC) nO123/2006
estaheleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado c favorecido a ser dispensado
às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples NacionaL O valor do
ICMS devido mensalmente pelos estabelecimentos comerciais e industriais optantes pela
sistemática do Simples Nacional é determinado com basc na aplicação de alíquotas
especificas, levando em consideração a receita bruta da empresa. É o que estabelece o Ar!. 18,** ,0 e 5°, da LC nO 123/2006.

Paw fins de fiscalização no estabelecimento, foi ulilizada a Planilha de Fiscalização de
Empresas Oplantes do Simples Nacional, prevista no Ar!. 7", ~1°, da InstrU\;flONonnaliva nO
08/2010, a seguir reproduzido:

"An. l' Para fundament", a constituição do crédilo trihutário, o
agcnte delenlOr da a",,, fi,eal de,'erá utiiizar 3, informações
necos,ária, ao levanwmonw eoon6mico-financeiro " fi<;eal do
eSI'ho1ecimcnto, ohtidas direlamenlCdo contrihuinle ou a partir da,
f"nte' ahaixo indicadas e regi,m;-Ias em program" clw6nico,
disponibiii?.Jldopola Coordeuadoria da Administração Tributária -
CATRt,
*1" O programa eletrônico previsto no eõ'puiserá di'ponibitizodo n"
lunauet da SEFAZ para uso obrigatório c exclusivo pelos Agentes
do Fisco, em todas a, açõc' fi<;eais das empresa' optantes do
Simple, Nacionai, indu,ive ua<açúes fiscais decorrente.' de baixa
cadastraL

Do preench.imenlo da planilh.a resullou a apuração de uma diferença de base de çálculo em
2009, de que traia o presenle processo. Vejamos a respeito o Are 9", a Instrução Normativa n"
08/2010, que reproduzo a seguir:

'"An. 9' O crédito tributário resultante da insuficiência de
recoihimento e da dilereaç" de base de cálcuio "bmngido.s peto
Simple, Nacionai, ap","d3, mcdianle a constalação, pctu agente do
fisco, da não-informõ,.;"n, "U da informação " mennr, peio
contribuinte, de .lementos neccwirlos , deleImin"çtlu do valor do
tribulO, que res"ite em rodo<;ãnou supre,,"o deste, deverá ,eI
detalhado mês a m.~, c"m soas respecliva, d"t3s de venc;m"nlO
previstas na legi5i"ç;;odo Simpies Nacional:'

A existência de diferença dc base de ciiIculo caracteriza a infração cometida. A esse respeito,
vejamos os ArIS. 13 e 14, inc. 11,da Resolução CGSN nO30/2008, a seguir reproduzidos:
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Processo nO 1/47 /20P
1

_
Julgamento nO LlO '1 LS

"An. 13 Constimi inrraçilo, para os fins desta Re,oluçilo, loda ação
,"u omi"ão, voluntária ou involunuiria. da ME ou EPP 4ue importe
em inobservância das normas do Simples Nacional"

"'Art. 14. Considera,," lambem o<wridu infração quando ""TI,latada:

II _ dif<rcnça de h,,-," de cálculo;

Em r~zão da infração em questão, cabe ser aplicada a sanção estabelecida pejo Ar!. 44, inc. I,
da Lei nO 9.430/96 (com redaçiío dada pela Lei n" 11.488, de 15 de junho de 2007), abaixo:

'"Art. 44. Nos cas'" de lançamento de ofício, serão aplic.da, "'
seguinle, mullas-
1_ 75% (,elenla c cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de impD,lo ou contrihuição no, casos de ["lia do pagamento ou
,"colhimonln, de falia de declaraçiio c no, caso, de declaraçiio
inexata;

Declaro a decisão que se segue.

Decisão:

Julgo a presente ação riscaI PROCEDENTE, intimando a empresa autuada a recolher, aos
cofres do Estado, conforme demonslrativo a seguir, o valor de R$ 603,87 (seiscentos e três
reais e oitenta e sete centavos), hem como os devidos acréscimos legais, no prazo lcgal de 30
(trinta) dias, a contar da data da ciência dessa decisão, ou, em igual período, interpor recurso
ao Conselho de Recursos tributários, na forma da legislação processual vigente.

- Cálculos -

Diferença de base de cálculo em 2009

ICMS
Multa

R$ 345,09
R$ 258,78

Valor Total : R$ 603,87

Fortaleza, 30 de abril de 2015.

h-?/ ..e-L'j
Sérgio André Cavalcante
Julgador Adminíwali"o.

TribUlári"
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