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ACÓRDÃO Nº: 382/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/502949          
IMPUGNAÇÃO: 10
IMPUGNANTE: BIANCA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
IMPUGNANDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Constatação de omissão de receitas tributáveis, em 
levantamento da conta mercadorias. Duplicidade de autuação. Improcedência o 
procedimento de menor importância. Concessão de alíquota com benefício do 
regime de microempresa. Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por inserção de 
várias infrações na mesma peça acusatória; e por imprecisão na determinação da 
matéria tributável nos contextos 4 e 5, argüidas pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial para, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2007/003660 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$385,50 (trezentos e 
oitenta e cinco reais e cinqüenta centavos), R$755,73 (setecentos e cinqüenta e 
cinco reais e setenta e três centavos), R$196,93 (cento e noventa e seis reais e 
noventa e três centavos) e R$273,05 (duzentos e setenta e três reais e cinco 
centavos), referente os campos 4.11, 7.11 a 9.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 1.799,00 (um mil, setecentos 
e noventa e nove reais), R$136,00 (cento e trinta e seis reais), R$1.054,94 (um 
mil e cinqüenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), R$1.835,39 (um mil, 
oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), referente os campos 
4.11 a 7.11, respectivamente. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e  Ricardo 
Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, nos contextos seguintes:
Contexto 4: A importância de R$2.184,50 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais 
e cinqüenta centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro fiscal próprio, conforme constatado através do levantamento 
comparativo de entrada e saídas, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005.    
Contexto 5: A importância de R$136,00 (cento e trinta e seis reais), referente a 
saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro fiscal próprio, conforme 
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constatado através do levantamento comparativo de entrada e saídas, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2006.    
Contexto 6: A importância de R$1.054,94 (um mil, cinqüenta e quatro reais e 
noventa e quatro centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas  e 
lançada sem o diferimento do Delegado da Receita, no livro  fiscal a 2ª vias, 
conforme constatado através do levantamento básico do ICMS, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2004.    
Contexto 7: A importância de R$2.591,12 (dois mil, quinhentos e noventa e um 
reais e doze centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas 
não registradas no livro fiscal próprio, conforme constatado através do 
levantamento Conclusão Fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003.    
Contexto 8: A importância de R$196,93 (cento e noventa e seis reais e noventa e 
três  centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro fiscal próprio, conforme constatado através do levantamento 
Conclusão Fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.    
Contexto 9: A importância de R$273,05 (duzentos e setenta e três reais e cinco 
centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro fiscal próprio, conforme constatado através do levantamento 
Conclusão Fiscal, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2006.    

Impugnação foi apresentada ao Conselho de Contribuintes, onde levanta 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa, face a inserção de infrações 
diversas na mesma peça acusatória, conforme dispõe o § 2º do art. 35 da Lei nº 
1.288/2001; preliminar de cerceamento ao direito de defesa, (contexto 4.1 e 5.1) 
por não anexar os documentos mencionados na peça acusatória. Quanto ao 
mérito, diz que o autuante ao não apresentar as notas fiscais citadas no auto de 
infração, trata-se de um levantamento comparativo das saídas. Que o próprio 
autuante, diz que as notas fiscais foram emitidas e apenas não registradas, pois a 
tipificação é ilegal. Quanto ao mérito, diz que ficou impossível de fazer sua 
defesa, pois não foi discriminado os números das notas fiscais. Que, existe no 
mesmo exercício de 2006, duas infrações, sendo uma em duplicidade, pois uma 
trata-se do valor de R$273,05 e outra de R$136,00, que tratam de omissão de 
saídas pela falta de registro de notas fiscais de saídas. Quanto ao contexto 6.1, 
que o contribuinte teria recolhido o imposto com alíquota de 2%, cobrando-lhe 
17%, em virtude de não lhe haver sido deferido o enquadramento como 
microempresa. Que junta o enquadramento relativo ao ano de 2004. Da mesma 
forma, quanto ao contexto 7.1, relativo ao ano de 2003; relativo ao contexto 8.1, 
do ano de 2004 e também 9.1, do ano de 2006. Requer o julgamento pela 
ilegalidade do procedimento adotado.

Representação Fazendária, recomenda a manutenção da peça básica.
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Efetivamente ocorreu omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal, deixando de 
cumprir o que determina a legislação tributária, como segue:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

I – inscrever-se no cadastro de contribuintes do 
Estado, CAD-ICMS, e manter-se atualizado, na 
conformidade do regulamento;

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído;

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, 
tributada ou não, inclusive sujeita ao regime de 
substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)

Art. 118. Os estabelecimentos, excetuados os 
produtores agropecuários, emitirão nota fiscal modelo 
1 ou 1-A:

I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;

(do Decreto nº 462/97)

Omissão de saídas de mercadorias tributadas e não escriturada nos livros 
fiscais, conforme determina a legislação em vigor:

Art. 243. O livro registro de saídas, modelos 2 ou 2-A, 
destina-se à escrituração do movimento de saída de 
mercadorias, a qualquer título, do estabelecimento, 
bem como para registro das prestações de serviços de 
transporte e de comunicação.

(do Decreto nº 462/97)

O levantamento procedido – Levantamento da Conta Mercadoria -
Conclusão Fiscal, possibilita detectar se o contribuinte que não mantém escrita 
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contábil regular, registrou saídas de mercadorias tributadas em importância 
inferior à resultante da aplicação do percentual de lucro bruto médio previsto  na 
Resolução SEFAZ  nº 61/96 e Portaria SEFAZ nº 1.799/2002, para a sua 
atividade comercial, sobre o custo das mercadorias vendidas. Não requer 
nenhuma técnica sofisticada, que pode ser entendida por pessoas estranhas à 
matéria. 

Entendo que o contribuinte beneficiário do regime de microempresa, deve 
ter garantido a alíquota diferenciada, pois foi deferido o enquadramento dentro 
desses termos, relativo ao todo período fiscalizado.

Quanto ao contexto 5, ocorreu duplicidade de lançamento, pois constatou-
se omissão de vendas, neste levantamento e no contexto 9, também, encontrou-
se omissão de vendas, portanto, tributa-se o de maior valor. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, rejeitar as 
preliminares de nulidade do lançamento por inserção de várias infrações na 
mesma peça acusatória; e por imprecisão na determinação da matéria tributável 
nos contextos 4 e 5, argüidas pela Recorrente. No mérito, conhecer da 
impugnação e dar-lhe provimento parcial para, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº 2007/003660 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$385,50 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta 
centavos), R$755,73 (setecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e três 
centavos), R$196,93 (cento e noventa e seis reais e noventa e três centavos) e 
R$273,05 (duzentos e setenta e três reais e cinco centavos), referente os campos 
4.11, 7.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores de R$1.799,00 (um mil, setecentos e noventa e nove reais), R$136,00 
(cento e trinta e seis reais), R$1.054,94 (um mil e cinqüenta e quatro reais e 
noventa e quatro centavos), R$1.835,39 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
trinta e nove centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


