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ICMS. AUDITORIA.

OFERECIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL COM A IMPUGNAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
mediante comprovação nos 
autuação, cujo pagamento 
I do art. 156 do CTN. Logo, a
a insubsistência da autuação.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos

da sentença da primeira instância administrativa
improcedente o auto de infração n

 
Contra Calcário Cristalândia Ltda

auto de infração, de páginas 2 e 3
R$ 795,69 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), 
correspondente ao exercício de 2005.

 
A peça fiscal 

referente à saída de mercadorias tributadas registradas no livro próprio, relativas 
notas fiscais 11.209 e 11.230.

 
A infração tributária se encontra amparada nos arts. 20, I, 44, II e III, e a 

penalidade sugerida, a do art. 48,
2001. 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

041/2013 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.231 

2010/6190/500330 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002487 

CALCÁRIO CRISTALÂNDIA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.010.903-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUDITORIA. REEXAME NECESSÁRIO. 
OFERECIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL COM A IMPUGNAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 156, I, DO CTN – Imposição

comprovação nos autos de recolhimento do imposto exigido
pagamento extingue o crédito tributário lançado nos termos do inciso 

Logo, a configuração de inexistência de fato infringente implica 
a insubsistência da autuação. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. UNÂNIME. 

os autos de recurso voluntário e de reexame necessário
da sentença da primeira instância administrativa, de páginas 46 a 48, 

o auto de infração no 2010/002487. 

Calcário Cristalândia Ltda. foi lavrado, em 15/12/2010
auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no

etecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), 
correspondente ao exercício de 2005. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher o ICMS 
referente à saída de mercadorias tributadas registradas no livro próprio, relativas 
notas fiscais 11.209 e 11.230. 

A infração tributária se encontra amparada nos arts. 20, I, 44, II e III, e a 
penalidade sugerida, a do art. 48, III, a, todos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 

3.969 de 26 de setembro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NDIA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 IMPROCEDÊNCIA. 
OFERECIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL COM A IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO 

Imposição fiscal afastada 
do imposto exigido anterior à 

tributário lançado nos termos do inciso 
configuração de inexistência de fato infringente implica 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 

exame necessário em face 
46 a 48, que julgou 

15/12/2010, o referido 
tributário no valor de 

etecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), 

eixou de recolher o ICMS 
referente à saída de mercadorias tributadas registradas no livro próprio, relativas às 

A infração tributária se encontra amparada nos arts. 20, I, 44, II e III, e a 
, de 28 de dezembro de 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 5/1/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento – AR, de página 14, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288/2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresentou impugnação ao lançamento, de páginas 16 a 20, por meio da qual arguiu 
que se trata de acusação de presunção de que a empresa teria descumprido a 
legislação tributária, especificamente, os art. 20 e 44, do Código Tributário Estadual - 
CTE. 

 
Acrescenta que as notas fiscais 11.209 e 11.230 foram emitidas para 

acobertar venda de sucatas destinadas ao município de Piracicaba, SP, cujas 
operações tiveram a antecipação do ICMS pela remetente. 

 
Esclarece que o imposto foi recolhido com alíquota de 12% por se tratar 

de operação interestadual, nos valores de R$ 544,68 e R$ 1.062,97, em 24/2/2005 e 
14/6/2006, respectivamente, cujas cópias dos Documentos de Arrecadação de 
Receitas Estaduais – DARE, constam das páginas 31 e 33. 

 
Por fim, requer que seja o referido auto de infração desconstituído, 

julgando-o improcedente. 
 
O julgador de primeira instância, por meio do Despacho no 18/2012 – 

CAT/JPI/JWP, de páginas 39 e 40, retorna os autos à Agência de Atendimento para 
que o autuante informe se a análise comparativa entre os documentos fiscais 
emitidos e registrados constatou registro a maior ou a menor, bem como, que se 
manifestasse sobre as alegações da impugnante. 

 
Em atendimento, o substituto do autor do procedimento elabora o Parecer 

nº 21/2012, de páginas 41 e 43, por meio do qual confirma a veracidade dos 
recolhimentos efetuados pela autuada. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância. O julgador monocrático, José 

Wagner Pio de Santana, aceitou os argumentos apresentados pela impugnante e 
julgou improcedente o auto de infração em litígio, e absolveu o sujeito passivo do 
pagamento do crédito tributário ora exigido, submetendo sua decisão a este 
Conselho de Contribuinte, por força da alínea f do inciso IV do art. 56 e do parágrafo 
único do art. 58, ambos, da Lei no 1.288/2001. 

 
O sentenciante fundamentou sua decisão nos comprovantes de 

recolhimento dos impostos, bem como, na declaração constante do mencionado 
parecer. 

 
Notificado da sentença, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, de 

páginas 50 e 51, por meio do qual requer a manutenção da decisão singular. 
 
Em parecer, de página 54, o representante da Fazenda Pública Estadual, 

pede a confirmação da sentença a quo. 
 
É, em síntese, o relatório. 
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VOTO 
 
 

O reexame necessário e o recurso voluntário interposto preenchem os 
requisitos para admissibilidade, nos termos da legislação aplicável à matéria. 

 
Deles, portanto, tomo conhecimento. 
 
A questão gira em torno da exigência de ICMS incidente sobre saída de 

mercadorias tributadas e não registradas durante o exercício de 2005. 
 
O julgador monocrático traçou o arcabouço de suas razões decisórias sob 

a tese de que “[...] conforme estabelecia o art. 403, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 462/97, vigente à época (2005 e 2006), nas saídas de 
sucatas com destino a outros Estados o ICMS era recolhido antecipadamente pelo 
remetente, [...]” assinalando que “[...] comprovado nos autos que os impostos estão 
devidamente pagos, conforme comprovantes, fls 31 e 33 e relatórios de 
arrecadação, fls. 43/44, não é devida a exigência tributária.”. 

 
A técnica de auditoria fiscal empregada pelo Fisco consiste de maneira 

bem simples do confronto entre as notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo com o 
respectivo registro nos livros próprios em determinado período. 

 
Assim, mediante a confrontação dos documentos fiscais emitidos e 

registrados durante o exercício de 2005, ficou evidenciada a omissão de vendas na 
importância de R$ 11.367,00, decorrente da falta de registro das notas fiscais 11.209 
e 11.230, emitidas, respectivamente, em 24/2/2005 e 21/3/2005, o que caracteriza 
evasão fiscal, nos termos dos incisos II e III do art. 44 da Lei 1.287/2001, que assim 
proclamam: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
[...] 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela Lei 
2.549 de 22.12.11). 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Entretanto, a impugnante insurge com a alegação de que os impostos 

incidentes sobre as operações de vendas consignadas nos referidos documentos 
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fiscais foram recolhidos, em 24/2/2005 e 14/6/2006, respectivamente, com os 
acréscimos devidos, cuja informação pode ser comprovada mediante os 
Documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, de páginas 31 e 33, 
dos quais se extrai os seguintes dados: 

 

Nota fiscal Período de 
referência 

Data de 
pagamento 

Valor da 
receita 

Valor total Página 

011209 02/2005 24/02/2005 544,68 544,68 31 
011230 03/2005 14/06/2006 819,36 1.062,97 33 

 
Nesse passo, importante consignar que o conteúdo das provas trazidas 

pela autuada foi confirmado através do cruzamento os dados constantes na base de 
dados do Sistema Integrado de Administração Tributária – SIAT, da Secretaria da 
Fazenda, no qual são mantidos os arquivos relativos aos recolhimentos de tributos 
efetuados pelos contribuintes, conforme Relatórios de Arrecadação por 
Contribuintes, de páginas 43 e 44, dos autos. 

 
Instado a se pronunciar, o autuante, conclui por meio do Parecer nº 

21/2012, de páginas 41 e 43, que “A requerente não sonegou os impostos incidentes 
nas duas operações das vendas de sucatas para o Estado de São Paulo. Mas ao 
registrar como sem débito dos impostos nos livros próprios e recolher o ICMS a vista 
de cada operação, acarretou a sua autuação e a formação deste procedimento 
administrativo tributário oneroso para o estado.”. 

 
Portanto, a prova prestada pela impugnante tem credibilidade suficiente 

para desconstituir o lançamento do crédito tributário nos termos estabelecidos pelo 
art. 156, I, do Código Tributário Nacional – CTN, que assim expressa: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
I – o pagamento; 

 
Logo, a existência de pagamento anterior à autuação do ICMS exigido 

implica à insubsistência do auto de infração, conforme dispõe o precitado artigo. 
 
Com efeito, razão assiste ao julgador monocrático. 
 
Assim, à conta das razões de fato e de direito apresentadas, acolho 

parecer do Representante da Fazenda Pública Estadual para confirmar a decisão 
singular por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2010/002487 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
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R$ 795,69 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), 
referente ao campo 4.11. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Valcy Barbosa 
Ribeiro e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do 
mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 24 dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


