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ACÓRDÃO Nº. 285/2008
PROCESSO: 2007/6040/503748                        
IMPUGNAÇÃO: 22
IMPUGNANTE: S G VIEIRA
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Falta de carimbo do posto fiscal de divisa do Estado, em 
notas fiscais de entrada. Comprovada a circulação das mercadorias. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e por maioria, dar-lhe provimento para, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/004635 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 42.480,00 (quarenta e dois mil, 
quatrocentos e oitenta reais). Os conselheiros João Campos de Abreu e Elena 
Peres Pimentel votaram pela procedência do auto de infração. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, João Campos de Abreu, 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e Mário Coelho Parente. Presidiu 
a sessão de julgamento do dia 15 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 42.480,00 
(Quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais), em função da falta de carimbo 
do posto fiscal de divisa ou na falta deste na Coletoria Estadual mais próxima, em 
708 notas fiscais de entradas, em desacordo com o que determina os artigos 126, 
§ único e 127 do RICMS, aprovado pelo decreto 462/97, referente ao exercício de 
2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva desistindo 
expressamente do julgamento em primeira instância. Argumenta que alguns fatos 
devem ser levados em conta antes da análise do mérito, que houve falha da 
contabilidade da empresa em não encaminhar as notas para carimbar, porem 
também houve falha dos fiscais de Talismã, visto que ao perceberem que os 
materiais que lá transitavam eram livros, portanto, imunes, não pretenderam 
carimbar as respectivas notas fiscais; que a tributação excessiva de falta de 
carimbo de mercadorias imunes e que foram devidamente escrituradas no livro 
próprio, é totalmente inconstitucional, face à afronta ao principio da razoabilidade 
e proporcionalidade; e o que a autoridade fiscal exige é um verdadeiro confisco.
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Argumenta também que a penalidade capitulada pela auditora não guarda 
correlação com o histórico do auto de infração; que o fato gerador não é 
especifico para o caso em tela, visto que faz menção a obrigação de cumprir as 
demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária. Caso houvesse 
qualquer prejuízo ao erário, ai sim poderia a autoridade administrativa cumular o 
ilícito especifico com a falta de carimbo nas notas fiscais, ensejadoras da evasão 
fiscal.

Vem requerer a nulidade do auto de infração, por afronta aos princípios 
constitucionais da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, do não 
confisco e capacidade contributiva, e se ultrapassada estas questões requer pela 
improcedência do auto de infração pelos motivos fartamente expostos.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda que o auto 
de infração seja julgado procedente.

Em análise ao processo ficou constatado tratar-se de mercadoria não 
sujeitas à cobrança de ICMS, constatou-se também que as referidas notas fiscais 
encontram-se devidamente lançadas nos livros de registro de entradas o que 
vem, portanto comprovar que houve a circulação das mercadorias vejamos o que 
diz o artigo 126 § único:  

Art. 126 Somente surtirá os respectivos efeitos 
fiscais neste Estado o documento fiscal emitido 
de acordo com as disposições contidas neste 
regulamento e normas complementares, 
mantida, todavia, sua validade a favor do Fisco, 
como prova de infração, se for o caso.

Parágrafo único: Tratando-se de operação de 
que decorra a saída de mercadoria de 
estabelecimento localizado em outra Unidade da 
Federação, com destino a estabelecimentos 
localizados neste Estado ou a comerciantes 
ambulantes aqui jurisdicionados, a nota fiscal 
deverá conter, também, o "visto" do posto fiscal 
de divisa ou da repartição fiscal competente, na 
falta daquele, que comprove a circulação real da 
mercadoria.

Portanto como podemos ver a comprovação da circulação das mercadorias 
também se dá pelo registro das mesmas em livro próprio.
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Pelo exposto voto pela reforma da sentença de primeira instância e julgo 
improcedente o auto de infração nº. 2007/004635, absolvendo o sujeito passivo 

da imputação que lhe faz no valor de R$ 42.480,00 (Quarenta e dois mil 
quatrocentos e oitenta reais).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


