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EMENTA

LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS (CONCLUSÃO FISCAL). 
EQUÍVOCO NA UTILIZAÇÃO DOS VALORES COM BASE DE CÁLCULO 
REDUZIDA – Improcede a exigência de ICMS quando os valores utilizados como 
base de cálculo estão equivocados.

EXIGÊNCIA DE IMPOSTO DEPOIS DE TRANSCORRIDOS CINCO
ANOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO GERADOR –
Extingue-se pela decadência a exigência tributária cujo fato gerador ocorreu há mais 
de cinco anos.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao erário o valor total de R$ 
8.072,27 (oito mil, setenta e dois reais e vinte e sete centavos), face à omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, conforme constatado em levantamentos da conta 
mercadoria (conclusão fiscal), relativos aos exercícios de 2003 a 2006, lançados nos 
contextos 4 a 7 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que 
em todos os exercícios fiscalizados houve erros simples de somas, o que,
indubitavelmente, inviabiliza a precisão do levantamento, equívocos estes 
detectados principalmente no que se refere a mercadorias tributadas, portanto os 
mesmos não espelham a realidade e tampouco a correção dos fatos, ao final pede 
pela extinção do auto de infração.
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Ás folhas 539 o julgador de primeira instância retorna os autos a origem 
para manifestação da autuante, que emite parecer de folhas 541/544.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial, refazendo os cálculos julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 5,06, parte do campo 6.11, acrescido das cominações legais e absolveu os 
valores de R$ 1.435,17, campo 4.11, R$ 1.322,75, campo 5.11, R$ 2.121,90, parte 
do campo 6.11 e no valor de R$ 3.187,39 campo 7.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

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

Em despacho de folhas 557, o chefe do CAT considerando que os valores 
dos créditos tributários julgados inexigíveis R$ 1.435,17 campo 4.11; R$ 1.322,75 
campo 5.11; R$ 2.121,90 parte do campo 6.11 e R$ 3.187,39 campo 7.11, 
ultrapassam o valor de alçada, fica, portanto, o feito sujeito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos dispostos no parágrafo único, do artigo 58, da Lei 1.288/2001, 
encaminha o processo para julgamento pelo COCRE.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS face à 
omissão de mercadorias tributadas, constatado por meio do levantamento da conta 
mercadorias conclusão fiscal.

O valor lançado no item 4.11 refere-se a fato gerador ocorrido no 
exercício de 2003. Como o auto de infração foi lavrado em 2009, o crédito tributário 
não poderia ter sido reclamado, pois já havia ocorrido a decadência conforme o 
disposto no art. 173, inciso I, da lei no 5.172 – Código Tributário Nacional, a saber:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado;

Quanto aos itens 5 a 7, do auto de infração a autoridade fiscal, autora 
do levantamento utilizou os valores das entradas e saídas com a base de cálculo 
reduzida, fato este que gerou omissão de vendas de mercadorias tributadas.

Refazendo os cálculos utilizando os valores contábeis a referida 
omissão diminui, quase que inexistindo imposto a reclamar.



3

Desta forma, entendo que deve prevalecer a decisão da julgadora de 
primeira instância que refez os levantamentos utilizando os valores corretos julgou 
o auto de infração procedente em parte.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
para julgar extinto pela decadência o campo 4.11 e manter a decisão na parte que 
julgou improcedente o auto de infração no 2009/001563 e absolver o sujeito passivo 
nos valores de R$ 1.322,75 (mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco 
centavos), R$ 2.121,90 (dois mil, cento e vinte e um reais e noventa centavos) e R$ 
3.187,39 (três mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), referentes
aos campos 5.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 31 dias do mês de 
maio de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 09 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


