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INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO FINANCEIRO. OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS. FALTA DE REGISTRO EM LIVRO FISCAL 
PRÓPRIO. LANÇAMENTO PROCEDENTE
quando estiver caracterizado nos autos que 
empresa são superiores 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
4.487,02 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos), referente
às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro fiscal próprio, relativo 
ao exercício de 2006, conforme levantamento financeiro em anexo.

 
Intimado via postal, o contribuinte comparece aos autos apresentando 

impugnação tempestiva, aduzindo 
homologação, obedecendo a regra do art.150, § 4
CTN e por isso se encontra decaído o direito da Fazenda Pública em constituir o 
crédito tributário, uma vez que já decorreram mais de c
fato gerador. 

 
Diz, ainda, que a multa pode ser convertida em obrigação principal e 

nesse caso também estaria decaído o direito da Fazenda Pública em cobrá
 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração.
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SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
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2011/6640/500432 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002105 

M G MARQUES VIDROS ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.377.468-4 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO FINANCEIRO. OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
TRIBUTADAS. FALTA DE REGISTRO EM LIVRO FISCAL 

PRÓPRIO. LANÇAMENTO PROCEDENTE – Deve prevalecer a exigência tributária 
caracterizado nos autos que o valor das despesas realizadas pela 

empresa são superiores aos valores das receitas auferidas. 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
4.487,02 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos), referente
às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro fiscal próprio, relativo 
ao exercício de 2006, conforme levantamento financeiro em anexo.

Intimado via postal, o contribuinte comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva, aduzindo que o crédito do ICMS é lançamento por 
homologação, obedecendo a regra do art.150, § 4o, do Código Tributário Nacional 

e por isso se encontra decaído o direito da Fazenda Pública em constituir o 
crédito tributário, uma vez que já decorreram mais de cinco anos da ocorrência do 

ainda, que a multa pode ser convertida em obrigação principal e 
nesse caso também estaria decaído o direito da Fazenda Pública em cobrá

Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. LEVANTAMENTO FINANCEIRO. OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
TRIBUTADAS. FALTA DE REGISTRO EM LIVRO FISCAL 

Deve prevalecer a exigência tributária 
as despesas realizadas pela 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
4.487,02 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos), referente 
às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro fiscal próprio, relativo 
ao exercício de 2006, conforme levantamento financeiro em anexo. 

Intimado via postal, o contribuinte comparece aos autos apresentando 
que o crédito do ICMS é lançamento por 

do Código Tributário Nacional – 
e por isso se encontra decaído o direito da Fazenda Pública em constituir o 

inco anos da ocorrência do 

ainda, que a multa pode ser convertida em obrigação principal e 
nesse caso também estaria decaído o direito da Fazenda Pública em cobrá-la. 
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração em sua integralidade. 

 
Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 

recurso voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, pede que seja 

mantida a sentença singular. 
 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O auto de infração em análise se refere a cobrança de ICMS, referente às 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro fiscal próprio, relativo ao 
exercício de 2006, conforme levantamento financeiro elaborado pela autoridade 
fiscal. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que o sujeito 

passivo não trouxe aos autos nada que pudesse ilidir o feito, apresenta apenas em 
sua defesa uma tese de que o crédito do ICMS é lançamento por homologação, 
obedecendo a regra do art.150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN e por isso 
se encontra decaído o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário. 

 
Pois bem, diante dessa tese do contribuinte, nos resta claro que ele está 

extremamente equivocado, pois não se trata de lançamento por homologação, e sim, 
de constituição do crédito tributário. Neste caso, aplica-se o art. 173, inciso I, do 
CTN, que rege as questões relacionadas ao prazo para a constituição do crédito 
tributário. Vejamos: 

 
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 aquele em qu e o 
lançamento poderia ter sido efetuado ; (Grifo Nosso) 
 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previst o, contado 
da data em que tenha sido iniciada a constituição d o crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de  qualquer 
medida preparatória indispensável ao lançamento . (Grifo Nosso) 

 
Nessa esteira, não há que se falar em aplicação do art. 150 do CTN e 

muito menos em decadência, uma vez que não se esgotou o prazo de cinco anos 
para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 
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No mérito, o sujeito passivo nada alegou. Se prendeu apenas em 
defender a aplicação da malfadada tese descrita acima. 

 
Quanto ao levantamento financeiro elaborado pelo autuante, 

levantamento este que apura as receitas e despesas de cada exercício, apurou-se 
saldo negativo que demonstra a ocorrência de omissão de saídas, restando clara a 
materialidade da infração praticada. 

 
Em nenhum momento nos autos o contribuinte explicou ou combateu a 

existência ou não de omissão de saídas, deixando prevalecer os motivos da 
autuação. 

 
Diante do exposto, entendo que resta caracterizada nos autos a infração 

cometida pelo contribuinte, devendo ser julgado procedente o auto de infração em 
epígrafe.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no 
2011/002105 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 4.487,02 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dois 
centavos), referente ao campo 4.11, com a aplicação da penalidade de 50% prevista 
no art. 48, inciso III, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais. O Sr. 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 23 dias do mês de março de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 4 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


