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ACÓRDÃO Nº : 613/2009
PROCESSO Nº : 2007/6040/503734
REEXAME NECESSÁRIO: 2276
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VIA SACRA COM. DE ART. RELIGIOSOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.535-4

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas Constatadas por Levantamento Comparativo 
Contábil Fiscal. Erro Material na Elaboração do Levantamento – Não deve 
prevalecer a exigência tributária por constatação de erro quanto ao lançamento do 
valor do Custo de Mercadorias Vendidas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedente o auto de infração de nº 2007/004621 e absolver o sujeito 
passivo no valor de R$ 3.205,05 (três mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos). 
O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 20 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos, no campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 124,84 (Cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2002, conforme constatado por meio de 
levantamento básico de ICMS.

No campo 5.1, a empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 3.205,04 (Três mil, duzentos e cinco reais e quatro centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo 
ao exercício de 2003, conforme constatado por meio de levantamento comparativo 
contábil fiscal.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, não 
argüiu preliminar e, no mérito, aduz que a auditora fiscal equivocou-se ao extrair o 
valor dos Custos das Mercadorias Vendidas (C.M.V), o valor que a Auditora 
considerou para o C.M.V foi de R$ 24.903,62, mas este valor corresponde ao Lucro 
Bruto do Exercício, não aos custos das mercadorias. O valor correto do C.M.V  é de 
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R$ 43.878,81, conforme as cópias anexas das fls. 1, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 
do Livro Diário nº 3, do ano de 2003. Ao final, requer a revisão do presente auto de 
infração, para que se desconsidere o crédito tributário cobrado no campo 5.1.

Quanto ao campo 4.1, a empresa autuada efetivou o pagamento do valor 
condenado com as devidas cominações legais acrescidas, conforme comprovante 
de pagamento constante às fls.57 e 80.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 124,84 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de 
atualização monetária e juros de mora, já extinto pelo pagamento conforme DARE 
juntado aos autos. E absolvendo o sujeito passivo do valor constante no campo 
5.11, de R$ 3.205,05 (Três mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos).

Em manifestação às folhas 69/70 a Representação Fazendária recomenda a 
ratificação da sentença de primeira instância e ainda, o arquivamento dos presentes 
autos, pois parte do crédito tributário julgado procedente já se encontra extinta em 
razão do pagamento.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo, restou constatado que a 
autoridade autuante incorreu em erro material na elaboração do levantamento 
Comparativo Contábil Fiscal, pois se confundiu ao lançar o valor do Custo de 
Mercadorias Vendidas, lançando no lugar deste o valor do Lucro Bruto do Exercício. 

Após lançar o valor correto do CMV não ficou constatada nenhuma diferença 
a menor, desconfigurando-se assim a presunção de ocorrência do fato gerador do 
tributo e a própria exigência do crédito tributário.

Face ao exposto, vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira 
instância ao julgar improcedente o auto de infração, isto posto, em reexame 
necessário, voto pela manutenção da sentença de primeira instância, julgo 
improcedente o auto de infração n.º 2007/004621 e absolvo o sujeito passivo no 
valor de R$ 3.205,05 (três mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de novembro de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


