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ACÓRDÃO Nº : 220/2010
PROCESSO : 2009/7270/500082          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.837
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : FORNARI E MOREIRA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.069.684-4

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Identificação de Falhas no Procedimento 
Fiscal. Inexistência do Ilícito – O auto de infração não prevalece quando no curso do 
processo verificar-se erro material no levantamento.

ICMS. Operações de Saídas de Mercadorias. Não Registro nos Livros Próprios. 
Redução da Base de Cálculo Não Considerada. Constatação de Cupons Fiscais 
Relativos a Parte de Notas Fiscais - As divergências de soma entre os registros nos 
livros próprios e os documentos fiscais emitidos configuram ilícito fiscal de omissão de 
registro de saídas, devendo ser exluídos da exigência o valor da redução de base de 
cálculo legalmente prevista e dos cupons fiscais relativos a parte das notas fiscais.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2009/000188 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.011,10 (dois mil e onze reais e dez 
centavos), referente parte do campo 5.11, mais acréscimos legais; e absolver dos 
valores de R$ 1.220,14 (um mil, duzentos e vinte reais e quatorze centavos), e R$ 
2.038,98 (dois mil, trinta e oito reais e noventa e oito centavos), referente ao campo 
4.11 e parte do campo 5.11, respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum  e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 do mês de 
maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
5.270,22 (Cinco mil, duzentos e setenta reais e vinte e dois centavos), referente à 
diferença de ICMS a recolher e omissão de saídas de mercadorias tributadas, no 
exercício de 2005.
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A autuada foi intimada, por via postal, compareceu ao processo alegando que no 
contexto 4 o valor de R$ 28.433,95 constante do item 7.3 do levantamento básico do 
ICMS é referente às saídas do mês de janeiro/2005, valor este que já estava 
computado no item 7.1; que no contexto 5, os valores anunciados no levantamento 
comparativo de forma alguma coincidem com a realidade das vendas.

O processo foi devolvido ao autuante  que se manifestou através do parecer e 
Termo de Aditamento  às fls. 222/6.

O contribuinte foi intimado por via postal, apresentando impugnação após 
decorrido o prazo legal.

Os autos foram mais uma vez encaminhados ao autuante que fez juntada do 
levantamento básico do ICMS, fls. 239.

A julgadora de primeira instância considerou procedente em parte o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 4.050,08 (quatro mil, cinqüenta reais e oito centavos), acrescido das cominações 
legais, campo 5.11, e absolvendo a autuada do pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 1.220,14 (hum mil, duzentos e vinte reais e quatorze centavos), campo 4.11 do 
auto.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e que seja julgado  procedente  em parte, para condenar o contexto 5 e 
absolver o contexto 4.do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário a este Conselho, argüiu preliminar de nulidade do item 5.11 por 
imprecisão da base de cálculo, alegando  que foram juntados cupons fiscais informando 
que são relativos as referidas notas fiscais e que o agente do fisco demonstrou para 
apurar a exigência, através dos valores totais, sem especificar nota por nota, fazendo 
referência aos meses e as notas emitidas nestes períodos, sendo incalculável a base 
de cálculo constante do Levantamento Comparativo utilizado como fundamento do Auto 
de infração.

A REFAZ, manifestou mais uma vez, recomendando a confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância e julgar  procedente  em parte, condenar o contexto 5 e 
absolver o contexto 4 do auto de infração.

Em análise aos autos, referente ao contexto 04, percebe-se que o agente do 
fisco equivocou-se na elaboração do levantamento básico do ICMS, o mesmo informa 
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às fls. 223 que é favorável à solicitação do contribuinte em relação ao ilícito fiscal. 
Refez o levantamento básico do ICMS onde não foi constatada nenhuma diferença, 
solicitando que seja desconsiderado o ilícito que tem por base o levantamento básico 
do ICMS.

Com isto, não resta nenhuma diferença a ser recolhida pelo contribuinte no 
exercício fiscalizado.

Quanto ao contexto 5, observa-se que existem notas fiscais constantes do 
levantamento comparativo de saídas registradas com documentário emitido relativas a 
cupons fiscais anexados aos autos, sendo as mesmas consideradas e outras não foram 
aceitas porque as datas de emissão de uns e outros não coincidem e algumas notas 
foram registradas com valores zerados, caracterizando omissão no recolhimento do 
imposto devido.   

Com essas considerações, entendo que é parcialmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda, restando o valor de R$ 16.759,20, sendo 
concedida redução de 29.41% que a recorrente tem direito. 

Voto, no mérito, em reexame necessário, para reformar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente  em parte o auto de infração nº 2009/0000188 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.011,10 (dois mil e 
onze reais e dez centavos), referente parte do campo 5.11, mais acréscimos legais; e 
absolver dos valores de R$ 1.220,14 (um mil, duzentos e vinte reais e quatorze 
centavos), e R$ 2.038,98 (dois mil, trinta e oito reais e noventa e oito centavos), 
referente ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, respectivamente.  

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


