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ACÓRDÃO Nº:659/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/502488          
REEXAME NECESSÁRIO: 2126
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
INSC ESTADUAL: 29.066.888-3

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Diferença de Imposto a Recolher. 
Guias de Recolhimento Anexadas – É improcedente a exigência de diferença do 
imposto quando o contribuinte faz prova de sua quitação.

ICMS – Substituição Tributária. Falha Procedimental. Transcrição Errônea de 
Valores - O procedimento fiscal elaborado com falhas, pela transcrição de valores 
diferentes dos contidos no livro de apuração do ICMS, enseja a nulidade do 
lançamento por imprecisão da matéria tributável.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da 
irregularidade contida no contexto 5, argüida pela REFAZ, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito, em relação a este contexto. No mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o valor de R$2.580,14 (dois mil, quinhentos e oitenta reais e 
quatorze centavos), referente o campo 4.11. O COCRE conheceu e negou 
provimento ao recurso voluntário. Os Srs. Ricardo Shiniti Konya e Daniel Almeida 
Vaz fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e Recorrente, 
respectivamente. A REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 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 02 de setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher ICMS, nos contextos seguintes:
Contexto 04: A importância de R$2.580,14 (dois mil, quinhentos e oitenta reais e 
quatorze centavos), proveniente da diferença de ICMS recolhido conjuntamente 
com o imposto apurado no livro de apuração do ICMS, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2003, conforme constatado através do levantamento básico do 
ICMS.
Contexto 05: A importância de R$12.255,40 (doze mil, duzentos e cinqüenta e 
cinco reais e quarenta centavos), proveniente da diferença de ICMS - Substituição 
Tributária, recolhido conjuntamente com o imposto apurado no livro de apuração 
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do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003, conforme constatado através 
do levantamento básico do ICMS.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que ocorreu erro na 
elaboração do auto de infração. Que o anexo II fala de recolhimento a menor nos 
meses de outubro e novembro/2003, que cópias dos DARE´s foram juntadas e 
que desaparecem os argumentos da acusação fiscal. Quanto ao outro contexto, 
sobre diferença relativa ao mês de julho/2003, que analisando os apontamentos 
do auditor no trabalho efetuado, percebe falha neste trabalho, pois este anotou os 
valores referentes a redução da base de cálculo como se fossem débitos de ICMS 
– Substituição Tributária, pois na pior das hipóteses esses valores seriam base de 
cálculo e não o próprio imposto. Requer a improcedência do feito.   

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de recolhimento a 
menor do ICMS normal e substituição tributária, declarada no livro próprio. No 
tocante a infração descrita no campo 04, a razão assiste a autuada, pois as guias 
de recolhimento anexadas, fls. 15 e 16, comprovam o recolhimento do ICMS 
referente aos meses de outubro e novembro/2003. Quanto ao campo 05, que se 
refere a vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, sujeitas a 
substituição tributária, que não foram utilizadas as reduções de base de cálculo 
no campo outras, pois não possuem. E, que não foram utilizados os valores de
base de cálculo, como sendo imposto devido, pois, onde foram extraídos, do 
resumo da apuração, constam somente os créditos e débitos do ICMS. Conclui, 
julgando parcialmente eficaz a exigência fiscal. Condenando no campo 05 e 
absolvendo no campo 04. 

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, pela procedência parcial.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação, relativo ao contexto 05. 

A Representação Fazendária, em suas contra-razões ao recurso voluntário 
do contribuinte, se manifesta pela reforma da sentença de primeira instância, pela 
nulidade do feito, quanto ao campo 05.

No contexto 04, as guias de recolhimento juntadas pela recorrente, 
comprovam que quanto aos meses reclamados, de outubro e novembro/2003, 
totalizando R$2.580,14, não existe nenhuma diferença a ser recolhida ao Erário 
Estadual.
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Efetivamente ocorreu falha no procedimento, quando o agente do fisco 
elaborou o levantamento básico do ICMS, pois, o valor de R$22.210,75, extraído 
do livro de apuração do ICMS, é relativo ao ICMS - substituição tributária, fls. 31. 
E o valor de R$34.466,21, utilizado pelo levantamento, fls. 5, é base de cálculo 
das operações sem débito do imposto, fls. 30 dos autos.  Face a isso, o contexto 
05 deve ser anulado, por falha na sua elaboração.

Com essas considerações, entendo que o procedimento não pode 
prosperar neste Contencioso, pois o contexto 04 deve ser julgado improcedente e 
o contexto 05 deve ser nulificado para que novo trabalho de auditoria seja 
efetuado, para que, se possível, seja constatada a existência ou não de tributos a 
serem  recolhidos ao Erário.

De todo exposto, voto para acatar a preliminar de nulidade do lançamento 
por imprecisão da irregularidade contida no contexto 05, argüida pela REFAZ, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, em relação a este contexto. 
No mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira instância, 
julgo improcedente o valor de R$2.580,14 (dois mil, quinhentos e oitenta reais e 
quatorze centavos), referente ao campo 4.11. Conhecei e neguei provimento ao 
recurso voluntário.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


