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ACÓRDÃO Nº : 102/2010
PROCESSO Nº : 2008/6010/500797
REEXAME NECESSÁRIO : 2.738
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SOARES & PIMENTA LTDA..
INSC. ESTADUAL : 29.089.279-1

EMENTA: Omissão de Registro de Saídas de Mercadorias Tributadas. 
Desconsideração dos Valores Exigidos. Equívoco Reconhecido Pela Autoridade 
Autuante – Inexigível o crédito tributário quando o mesmo é desconsiderado, em 
termo de aditamento, pela própria autoridade lançadora.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou nulo os contextos 4 a 6, para julgar improcedente os valores de R$ 
2.965,69 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove 
centavos), R$ 3.508,93 (três mil, quinhentos e oito reais e noventa e três centavos), 
e R$ 5.081,97 (cinco mil, oitenta e um reais e noventa e sete centavos), referentes 
aos campos 4.11 a 6.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 5 dias do mês de abril de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos:

Nos campos 4.1 a 6.1, por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
11.556,59 (onze mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e nove 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, relativo aos exercícios de 2004/2005 e 2007, constatado por meio do 
levantamento do movimento financeiro. Nos campos 7.1 a 9.1, por deixar de recolher 
ICMS no valor total de R$ 692,22 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte dois 
centavos), referente a imposto registrado e não recolhido nos exercícios de 
2003/2004 e 2007, proveniente do cotejamento entre débito e crédito, conforme 
constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que a auditoria foi equivocada, pois incluiu na conta despesas todas as 
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compras e na conta fornecedores todas as compras a prazo quitadas ao longo do 
ano, adicionando compras a prazo, mais compras a vista, mais fornecedores do ano 
e mais as despesas, porém, olvidou de subtrair do total geral das despesas os 
valores inerentes a fornecedores, sendo que compras a prazo não é saída de 
dinheiro, pede pela improcedência do auto de infração.

Às folhas 18/19, o julgador de primeira instância retorna os autos à origem 
para que o autor do procedimento se manifeste sobre as provas novas trazidas ao 
processo pelo sujeito passivo.

Às folhas 24, a autora do procedimento lavra termo de aditamento corrigindo 
o levantamento e desconsiderando os itens 4.1 a 6.15 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifesta.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou procedente em parte o auto de infração, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários lançados nos contextos 7 a 9 do auto 
de infração e suspensos pelo termo de acordo de parcelamento, e julgou nulos os 
contextos 4 a 6 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
improcedência dos contextos 4 a 6 do auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresenta termo de acordo do 
parcelamento dos contextos 7 a 9 do auto de infração.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da sentença em relação aos contextos 7 a 9 e a reforma da sentença 
em relação aos contextos 4 a 6 para que sejam julgados improcedentes.

Analisando os autos quanto aos contextos 4 a 6, que estão em discussão no 
momento, entendo que os mesmos não devem prevalecer, pois como informa a 
própria autoridade autuante às folhas 21 a 24, onde refaz os levantamentos não 
encontrando omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, e em termo 
de aditamento diz que os itens 4 a 6 passam a ser desconsiderados. 

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou nulo os contextos 4 a 6, para julgar 
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improcedente os valores de R$ 2.965,69 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais e sessenta e nove centavos), R$ 3.508,93 (três mil, quinhentos e oito reais e 
noventa e três centavos), e R$ 5.081,97 (cinco mil, oitenta e um reais e noventa e 
sete centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


