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ACÓRDÃO Nº:456/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/500832          
REEXAME NECESSÁRIO: 2551
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: GURUPI FLORESTAL E TRANSPORTES LTDA. 

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Embasada em Levantamento da Conta Caixa. 
Contribuinte Atuando Fora do Campo de Incidência do ICMS. Operações com 
ISSQN. Competência Municipal – Não deve prevalecer o auto de infração quando 
comprovado que o sujeito passivo atua com operações fora do campo de incidência 
estadual.  

Multa Formal. Exigência de Obrigações Acessórias. Ilicitude Não Afastada pelo 
Contribuinte – Há que prevalecer o lançamento quando o contribuinte não conseguiu 
ilidir o procedimento corretamente realizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por falta de motivação 
e decadência nos contextos 9 e 10, arguidas pelo Interessado. No mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/001544 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 460,00 
(quatrocentos e sessenta reais) e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
referentes os campos 9.11 e 10.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$ 95.484,57 (noventa e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), R$ 6.857,30 (seis mil, oitocentos 
e cinquenta e sete reais e trinta centavos), R$ 1.408,39 (um mil, quatrocentos e oito 
reais e trinta e nove centavos), R$ 111.538,64 (cento e onze mil, quinhentos e trinta 
e oito reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 37.082,83 (trinta e sete mil, oitenta e 
dois reais e oitenta e três centavos), referentes os campos 4.11 a 8.11, 
respectivamente. O COCRE conheceu e negou provimento ao Recurso Voluntário. 
O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
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 julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
252.371,73 (duzentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais e 
setenta e três centavos), face a omissão de saídas de mercadorias e/ou serviços 
tributados (conforme presunção legal) nos livros registros fiscais e contábeis, 
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detectada a partir dos suprimentos da conta caixa não comprovados legalmente, 
resultando no saldo credor do caixa escritural, conforme constatado em 
levantamento conta caixa – reconstituição, relativo ao período de 01.01.2003 à 
31.12.2007, contido nos contextos 4, 5, 6, 7 e 8 dos autos.

Recolher multa formal na importância de R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos 
e sessenta reais), por deixar de escriturar, lançar com fidedignidade, os documentos 
fiscais das saídas correspondentes as operações ou prestações tributadas ou não, 
inclusive sujeitas ao regime de substituição tributária, não dispensada a escrituração 
das operações correspondentes, conforme constatado através do levantamento 
comparativo das saídas – CSRDE, relativo ao período de 01.01.2003 à 31.12.2004, 
contido nos contextos 4 e 5 dos autos. 

Contribuinte apresentou impugnação, tempestivamente, em 04/09/2008.

Sentença foi lavrada, onde diz que a lei nº 1.404/03, que dispõe sobre a 
concessão de benefícios fiscais a microempresas e empresas de pequeno porte, 
utilizadas na tipificação das infrações dos campos 4, 5 e 6, não se aplica no caso em 
tela, bem como o Decreto nº 462/97, utilizado no exercício de 2007, estava revogado 
pelo Decreto nº 2.912/06, vícios formais que não foram retificados. Passa analisar o 
mérito, face ao princípio da economia processual. Sobre o mérito propriamente dito, 
nas infrações contidas nos campos 4, 5, 6, 7 e 8, os ilícitos fiscais referem-se a 
omissão de saídas de mercadorias e/ou serviços tributados em decorrência da 
existência de suprimentos não comprovados. Que os levantamentos da conta caixa 
não conseguiram apurar omissões de vendas, tendo a autuante lançado os créditos 
diretamente nos suprimentos não comprovados (anexo), contrariando a Portaria 
SEFAZ nº 884/2006. Que as operações da empresa, são de omissão de prestação 
de serviços, fora da competência da incidência do fisco estadual, portanto, as 
entradas e saídas dos sócios não caracterizam omissão de saídas de mercadorias 
tributadas. Portanto, razão assiste a autuada. Quanto aos contextos 9 e 10 dos 
autos, as pretensões fiscais encontram respaldo na legislação tributária estadual, 
quando a decadência com base no art. 150 § 4º do CTN, não se aplica ao caso e 
sim o art. 173, inciso I do mesmo diploma legal. Com essas considerações, julga 
procedentes estes contextos e improcedentes os contextos 4 à 8 dos autos.    

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte o 
auto de infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde argui preliminar de nulidade 
da sentença de primeira instância, por falta de decisão sobre questões postas na 
impugnação. Quanto ao mérito, diz que a nota fiscal nº 154, de 03.01.2003, se 
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enquadra no disposto do art. 150 § 4º do CTN, pois, nesse caso, não se trata de 
imposto sujeito à homologação, até porque a nota fiscal é uma simples remessa. Diz 
que a decadência contida no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal, é uma regra 
geral. Cita vários acórdãos de Conselhos de Contribuintes de vários estados da 
Federação, inclusive de Tribunais de Justiça de outros Estados. Requer o 
cancelamento do auto de infração.

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte o 
auto de infração.

Trazendo a colação da sentença de primeira instância, onde falando sobre os 
contextos 4, 5, 6, 7 e 8, relativo a existência de suprimentos de caixa não 
comprovados, constatados via do levantamento da conta caixa – reconstituição, não 
conseguiram apurar nenhuma omissão de saídas, tendo o autuante lançado os 
créditos tributários diretamente pelos suprimentos não comprovados, contrariando a 
Portaria SEFAZ nº 884/2006.

Outro aspecto relevante, trazido do mesmo material, é que a empresa não 
pratica operações ou serviços sujeitos à incidência do ICMS, mas tão somente ao 
ISSQN, fora da competência estadual. Conforme fez prova, o contribuinte, de sua 
atuação, as notas fiscais emitidas todas são simples remessas. Portanto, não 
ocorreu incidência de imposto relativamente a esses contextos.

Já as infrações contidas nos contextos 9 e 10 tem respaldo na legislação 
tributária estadual e merecem acolhida. A decadência argüida pelo contribuinte não 
aplica a esse caso. Com isso, entendo procedentes esses contextos, por ser de 
justiça fiscal.

De todo exposto, rejeito as preliminares de nulidade da sentença por falta de 
motivação e decadência nos contextos 9 e 10, arguidas pelo Interessado. No mérito, 
em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira instância, julgo procedente 
em parte o auto de infração nº 2008/001544 e condeno o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 460,00 (quatrocentos e 
sessenta reais) e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referentes os campos 
9.11 e 10.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores 
de R$ 95.484,57 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
cinquenta e sete centavos), R$ 6.857,30 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete 
reais e trinta centavos), R$ 1.408,39 (um mil, quatrocentos e oito reais e trinta e 
nove centavos), R$ 111.538,64 (cento e onze mil, quinhentos e trinta e oito reais e 
sessenta e quatro centavos) e R$ 37.082,83 (trinta e sete mil, oitenta e dois reais e 
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oitenta e três centavos), referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. 
Conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


