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ACÓRDÃO Nº : 256/2010
PROCESSO Nº : 2006/6190/500195
REEXAME NECESSÁRIO : 2363
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : TEREZINHA DE F ATAIDES DE MEDEIROS ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.048.805-2

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas. Mercadorias Tributadas. Não registro em Livro 
Próprio. Erro na Elaboração do Levantamento. Não Inclusão de Valores Referentes
ao Cheque Moradia – Não prevalece a exigência tributária quando corrigido o 
levantamento incluindo o valor não considerado, a omissão detectada deixa de 
existir.

ICMS. Omissão de Saídas. Mercadorias Tributadas. Não registro em Livro Próprio. 
Erro na Elaboração do Levantamento. Inclusão de Valor a Menor do ICMS Recolhido
– Não deve ser exigido imposto comprovadamente já recolhido pelo contribuinte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº 2006/002257 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 1.011,23 (um mil, onze 
reais e vinte e três centavos), e R$ 499,65 (quatrocentos e noventa e nove reais e 
sessenta e cinco centavos), referentes ao campo 5.11 e parte do campo 6.11, 
respectivamente. 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 19 dias do mês de maio de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 889,89 e R$ 0,04; 
referentes ao campo 4.11 e parte do campo 6.11.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos. No contexto 4, por deixar de 
recolher o ICMS no valor de R$ 889,89 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e 
nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no 
livro próprio, relativo ao período de 01.01.2006 a 30.04.2006, conforme constatado 
por meio do Levantamento Conclusão Fiscal.

E, nos contextos 5 e 6, para que recolha o ICMS no valor total de R$ 1.510,92 
(hum mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos), referente a saída de 
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mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, relativo aos exercícios de 
2005 e 2006, conforme constatado por meio do Levantamento Básico de ICMS.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação através 
de pessoa sem capacidade processual. (fls. 20/21)

Em despacho, a julgadora de primeira instância retornou o processo para a 
autoridade autuante, para que a mesma revisse as infrações tipificadas nos campos 
4.13 a 6.13 e para intimação do sujeito passivo para regularização da capacidade
processual.

Às fls 43 foi lavrado Termo de Aditamento retificando as infrações tipificadas 
nos campos 4.13, 5.13 e 6.13 do lançamento, neste informando que não foi 
considerado o estoque final, pois a empresa encontra-se fechada.

O sujeito passivo tendo regularizado a capacidade processual, comparece 
aos autos,apresentando impugnação tempestiva, alegando que contesta 
parcialmente o valor exigido no campo 4.11, uma vez que não foi concedida a 
redução de base de cálculo de 29,41%, pois, se aplicada a redução o valor originário 
descrito no campo acima mencionado seria de R$ 628,16 (seiscentos e vinte e oito 
reais e dezesseis centavos).

Quanto ao contexto 5, alega que o auditor deixou de informar e computar, na 
linha 5 (outros créditos) do levantamento, o valor de R$ 1.070,00, que deveria ter 
sido transportado do livro de registro de apuração do ICMS nº 7, pag. 25. E, quanto 
ao contexto 6, que o auditor deixou de somar os valores do ICMS recolhido pelo 
contribuinte e que o somatório da linha 15 está a menor, o valor correto é de R$ 
5.376,43 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Intimado do termo de aditamento a impugnante compareceu aos autos 
reiterando os argumentos feitos na impugnação.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do ICMS no valor de R$ 
889,89, referente ao contexto 4 e no valor de R$ 0,04 (quatro centavos), parte do 
campo 6.1, ambos os valores acrescidos de multa, juros e atualização monetária e 
absolvendo a autuada nos valores de R$ 1.011,23, campo 5.11 e no valor de R$ 
499,65, parte do campo 6.11. 

Em manifestação, a Representação Fazendária recomendou a confirmação 
da decisão prolatada em primeira instância.
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Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte pediu parcelamento junto a Agência de Atendimento de Lagoa da 
Confusão, referente aos valores de R$ 889,89, campo 4.11 e R$ 0,04, parte do 
campo 6.1, originando o PPD, processo 2008/6190/500168, o qual foi devidamente 
apensado e se encontra quitado.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor dos créditos 
tributários, julgados inexigíveis nos contextos 4.1, R$ 1.011,23, e 6.1, R$ 499,69
superam o valor de alçada, submete o feito ao duplo grau de jurisdição nos termos 
dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que, em 
relação ao contexto 5, na elaboração do levantamento básico do ICMS realizado 
pela autoridade autuante não foi incluído o valor de R$ 1.070,00, referente a outros 
créditos, proveniente do cheque moradia nos termos do Decreto n° 2.429/05.

Refazendo-se os cálculos, incluído o valor referido acima, a omissão 
detectada deixa de existir.

Em relação ao contexto 6, o valor do ICMS recolhido no período analisado,
descrito no campo 15 do levantamento, é de R$ 5.376,43, conforme somatória dos 
documentos de arrecadação de receitas estaduais às fls 33 dos autos, e não o valor 
de R$ 4.876,78 colocado pelo auditor.

Assim, refazendo-se os cálculos e inserindo o real valor pago pelo 
contribuinte, o valor a ser pago pelo contribuinte é reduzido para R$ 0,04.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração 
de nº 2006/002257 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores 
de R$ 1.011,23 (um mil, cento e onze reais e vinte e três centavos), e R$ 499,65 
(quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao 
campo 5.11 e parte do campo 6.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 03 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


