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ACÓRDÃO Nº: 63/2009
PROCESSO Nº: 2006/6040/503297          
IMPUGNAÇÃO: 06
IMPUGNANTE: CARANGUEJOS BAR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saídas. Mercadorias Tributadas – É válida a exigência do 
imposto a partir da constatação da não obediência ao preceito quanto a 
obrigatoriedade de registro de saídas de mercadorias tributadas.

Mercadorias Adquiridas para Uso e Consumo ou Ativo Fixo. Diferencial de 
Alíquotas – Procede a exigência tributária embasada na omissão de recolhimento 
de Diferencial de Alíquota constatado em levantamento próprio. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa por falta de devolução dos documentos fiscais 
pela autora do procedimento, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, julgar procedente 
o auto de infração de nº 2006/003060 e condenar a impugnante ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$399,66 (trezentos e noventa e nove reais e 
sessenta e seis centavos), e R$187,51 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta e 
um centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Ricardo Shiniti Konya 
fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. 
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 17 de fevereiro de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supra citada foi autuada a pagar ICMS, na importância de R$ 
399,66 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), referente a 
vendas de mercadorias tributadas e não escrituradas nos livros fiscais próprios, 
conforme faz prova levantamento comparativo das saídas registradas com 
documentário emitido, relativo ao exercício de 01.01 à 31.12.2001. Noutro 
contexto, a importância de R$187,51 (cento e oitenta e sete reais e cinqüenta e 
um centavos), referente a diferencial de alíquota, constatado no levantamento do 
ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001.  

O contribuinte apresenta em impugnação, desistindo do julgamento de 
primeira instância, conforme art. 45 § único da lei nº 1.288/2001. Diz em 
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preliminar sobre cerceamento ao direito de defesa em face a retenção dos 
documentos fiscais, conforme cópia da intimação nº 2006/000859 de 26.10.2006 
e o protocolo de retirada de 31.10.2006, que face a isso, restou impossibilitada de 
defender-se. Quanto ao mérito, diz que é certo que ocorreu creditamento na 
forma falada na inicial, mas, que já teria completada a compensação e não seria 
possível a autuação como ora ocorreu. Que não ocorreu nenhum prejuízo ao 
Erário e nem tampouco aos controles e estatístico fiscais. Requer ao final o 
arquivamento do feito. 

A Representação Fazendária requer a juntada do protocolo da devolução 
dos documentos relacionados, fls. 18, e após retorne para manifestação. O Chefe 
do CAT, através de despacho, remete ao autor do procedimento para 
atendimento da cota da REFAZ. Juntado o documento solicitado pelo parecer 
REFAZ.

O Representante Fazendário, após constatar as datas do protocolo, bem 
como do seu retorno, encaminha os autos ao Chefe do CAT. O Chefe do CAT 
encaminha o processo para que a Agência de Atendimento dê ciência ao 
contribuinte da juntada dos documentos de fls. 23, após retorno ao CAT.

A Representação Fazendária, em parecer, diz que considerando que o 
Contribuinte alegou cerceamento ao direito de defesa e após reabertura de novo 
prazo, feito pela Agência de Atendimento, e este não o fez, que manifesta pela 
procedência deste.  

A preliminar de cerceamento ao direito de defesa, face a retenção dos 
livros e documentos fiscais alegada pelo contribuinte, efetivamente ocorreu 
durante o transcurso do processo, entretanto, foi sanado e o contribuinte de posse 
dos documentos não pode mais alegar tais fatos, pois, nenhuma instância o 
processo foi julgado. Como o contribuinte optou uma única instância, não se pode 
falar nesta preliminar, pois, teve todos os tempos para fazer sua defesa. É 
verdade que não as utilizou, mesmo sendo intimado. Portanto, rejeito essa 
preliminar, por falta de substância.      

Quanto ao mérito, relativamente ao contexto 4, nada foi discutido pelo 
impugnante em sua defesa. O levantamento efetuado, um comparativo de saídas 
registradas com documentário emitido, detectou omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. Esse comparativo permite visualizar e detectar emissão 
de notas fiscais sem o registro nos livros fiscais próprio. Necessário que esse 
trabalho fosse ilidido pelo contribuinte, através da constatação de inocorrência de 
ilicitude fiscal, não pagando o ICMS no tempo próprio. Fato esse que não 
aconteceu. 
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Relativamente ao contexto 5, trata-se de ICMS diferencial sobre bens 
adquiridos para o Ativo Fixo ou para uso e consumo do estabelecimento. O 
contribuinte em sua impugnação fala em creditamento do imposto, para os bens 
do ativo fixo em setenta meses. E que não trouxe nenhum prejuízo para os cofres 
públicos. 

Esse imposto, relativo a diferença de alíquotas nas aquisições de tais 
produtos de outras unidades da Federação, veio junto com a Constituição Federal 
de 1988, para compensar os Estados menores em relação aos Estados 
produtores. Esse creditamento reclamado está contido na legislação, através da 
Lei Complementar nº 87/96, entretanto, ainda não está em vigor na legislação 
pátria. Com essas considerações, o procedimento foi corretamente elaborado e 
deve prevalecer neste feito.     

De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, por falta de devolução dos 
documentos fiscais pela autora do procedimento, arguida pela Recorrente. No 
mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, julgar procedente o auto 
de infração de nº 2006/003060 e condenar a impugnante ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$399,66 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta e 
seis centavos), e R$187,51 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta e um 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


