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ACÓRDÃO Nº:    31 /2009
PROCESSO Nº: 2008/7000/500105
REEXAME NECESSÁRIO: 2.458
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TECIDOS ALO ALO SÃO PAULO LTDA. - ME

EMENTA: Levantamento Específico. Entradas de Mercadorias. Omissão de 
Registro - A omissão do registro de entradas não é fato gerador de imposto, não 
sendo passível a cobrança de ICMS.

Levantamento Específico. Operações de Saídas de Mercadorias Tributadas. 
Omissão de Registro. Benefício de Redução da Base de Cálculo - Não registrar 
saídas de mercadorias tributadas torna lícita a cobrança do imposto incidente, por 
meio de Auto de Infração, devendo ser aplicada a redução da base de cálculo em 
29,41%, a que tem direito o contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em Reexame Necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/000835 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$685,74 
(seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente o 
campo 5.11, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$1.865,82 
(um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), e 
R$285,70 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), referente os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento 
parcial ao Recurso Voluntário. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso 
Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 
de fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 1.865,82 (Hum mil, oitocentos e sessenta e 
cinco reais e oitenta e dois centavos), proveniente da omissão de entradas de 
mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2005. No campo 5.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 971,44 (Novecentos e setenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos), proveniente da omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, conforme constatado por meio do levantamento específico, relativo ao 
exercício de 2004.
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A autuada foi intimada, por via postal, e apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, concedendo a 
redução de base de calculo em 29,41% e condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.317,08, parte do campo 
4.11 e R$ 685,74, parte do campo 5.11, ambos os valores com as penalidades 
sugeridas nos campos 4.15 e 5.15, acrescidos das cominações legais.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da representação fazendária, o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo a este conselho, argüindo, em síntese, que o contribuinte por 
descontrole administrativo deixa de aproveitar os créditos de ICMS das entradas e 
paga-se o ICMS sem se apropriar dos créditos das entradas, ainda que por 
presunção legal lhe é cobrado novamente o imposto. Quanto às omissões de 
saídas diz que as referidas notas fiscais estão devidamente lançadas. Finalmente, 
vem requerer que o presente auto de infração seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
reforma da sentença de primeira instância em relação ao contexto 4 e a 
confirmação da sentença em relação ao contexto 5.

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de 
ICMS, proveniente da omissão de entradas e saídas de mercadorias tributadas, 
detectadas por meio do levantamento específico de mercadorias. Ficou 
constatada, em relação à exigência lançada no contexto 4, que a omissão do 
registro de entradas de mercadorias tributadas não é fato gerador de ICMS, 
ficando, portanto, descaracterizada a cobrança do tributo. Quanto ao contexto 5, 
que cobra ICMS por omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, 
está claro e evidente que o contribuinte não registrou as saídas de mercadorias 
tributadas, porém, ao efetuar o lançamento, o autor do procedimento não 
concedeu a redução da base de cálculo em 29,41%, a que tem direito o 
contribuinte.

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão 
de primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração de nº 
2008/000835 e condeno o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
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valor de R$ 685,74 (Seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos), referente o campo 5.11, mais acréscimos legais, e improcedente os 
valores de R$ 1.865,82 (hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e 
dois centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 285,70 (duzentos e oitenta e cinco 
reais e setenta centavos) referente a parte do campo 5.11. Conheci e dei 
provimento parcial ao Recurso Voluntário.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
           dias do mês de                     de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


