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ACÓRDÃO Nº: 680/2008
PROCESSO Nº: 2008/6040/500675          
IMPUGNAÇÃO: 34
IMPUGNANTE: ADAMANT TRADING COMPANY S/A.
IMPUGNADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.383.640-0

EMENTA: Notas Fiscais de Saídas de Mercadorias. Registro a Menor de ICMS. 
Portador de Termo de Acordo de Regime Especial – A ocorrência de registro a 
menor das notas fiscais de saídas de mercadorias se justifica com base na 
aplicação de alíquota especial, por ser portador de TARE, reduzindo, assim, o 
valor a ser exigido do contribuinte.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por tipificação da 
infração, que não traduz o fato gerador do imposto, mas tão somente 
descumprimento da obrigação, argüida pela Impugnante. No mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para julgar 
procedente em parte, o auto de infração nº 2008/000487 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$83,58 (oitenta e três 
reais e cinqüenta e oito centavos) referente ao campo 4.11, mas acréscimos 
legais; e improcedente o valor de R$919,37 (novecentos e dezenove reais e trinta 
e sete centavos), referente o campo 4.11. Os Srs. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo e Adelcimar Esperandio fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública 
e Impugnante, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira, Fabíola Macedo 
de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de 
setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$1.002,95 (um 
mil, dois reais e noventa e cinco centavos), incidente sobre omissão de receita, 
decorrente de registro a menor das notas fiscais de saídas números 8 e 11, 
constatada por meio do anexo levantamento comparativo das saídas registradas 
com documentário emitido, relativo ao exercício de 2006.  

O contribuinte apresenta impugnação desistindo do julgamento de primeira 
instância, conforme art. 45, parágrafo único da lei nº 1.288/2001.  Diz que o artigo 
citado como infrator não é fato gerador do ICMS e se confirmada, deve ensejar 
multa formal e não pagamento do imposto, que se traduz em obrigação de dar. 
Diz que as notas fiscais foram emitidas com alguns itens grafados de forma 
errônea, sendo um deles os valores unitários e, conseqüentemente, o total. Que 
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foram emitidas cartas de correções das referidas notas fiscais citadas, corrigindo 
as imperfeições contidas naquelas notas fiscais. Quão grande foi o trabalho dos 
agentes do fisco que passaram despercebidas as referidas cartas de correções. 
Caso sejam consideradas, não haverá nenhuma diferença a recolher ao Erário.   

A Representação Fazendária se manifesta dizendo que configurada ficou a 
hipótese de incidência da obrigação tributária reclamada, sugere também a 
verificação da vigência do TARE da empresa, à época do lançamento do crédito 
tributário, pois, neste caso, necessita-se a ajustar aos benefícios fiscais para a 
autuada. 

Entendo que a preliminar levantada, de nulidade do lançamento por 
tipificação da infração, que não traduz o fato gerador do imposto, mas tão 
somente descumprimento da obrigação, deve ser rejeitada, pois, confunde-se 
com o mérito do processo.  

Os argumentos expendidos pela impugnante não deve vigorar neste 
Contencioso, pois, as correções dos erros ocorridos não foram efetuadas da 
forma de configurasse saneamento de uma falha, mas, simplesmente um arranjo 
para protelar o feito. Que as correções deveriam seguir os trâmites legais, com 
documentos que provassem efetivamente ter tramitado e gerado os fatos.

Configurado ficou que a Impugnante é detentora do TARE nº 1.580/2005 e 
o Aditivo nº 001/2006, por isso, deve ter esse lançamento obedecido a alíquota ali 
acertada, ou seja, uma alíquota de 2% da respectiva operação.

Por isso, o procedimento administrativo-tributário deve ser alterado, pois, é 
direito do contribuinte o benefício fiscal estabelecido pela Lei nº 1.201/2000, e a 
forma de tributação usada nos seus livros fiscais. Com essas considerações, 
entendo que o auto de infração deve ser julgado procedente em parte.

De todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
tipificação da infração, que não traduz o fato gerador do imposto, mas tão 
somente descumprimento da obrigação, argüida pela Impugnante. No mérito, 
conheço da impugnação, dou-lhe provimento para julgar procedente em parte, o 
auto de infração nº 2008/000487 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$83,58 (oitenta e três reais e cinqüenta e oito 
centavos) referente ao campo 4.11, mas acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$919,37 (novecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), 
referente ao campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


