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ACÓRDÃO Nº.:306/2008
PROCESSO: 2007/6040/503835                        
IMPUGNAÇÃO: 24
IMPUGNANTE: G PEL PAPEIS LTDA.               
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Presunção 
fundada em falta de registro de notas fiscais de entradas. Não comprovada a real 
circulação das mercadorias. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria 
rejeitar o pedido de diligência a pedido do Conselheiro Paulo Afonso Teixeira para 
que retorne ao autor do procedimento ou substituto para que junte os autos o 
levantamento que originou o procedimento e a preliminar de nulidade do auto de 
infração por determinação incorreta da infração cometida, argüida pelo 
Conselheiro Paulo Afonso Teixeira. No mérito, por unanimidade, conhecer da 
impugnação e por maioria dar-lhe provimento para, julgar improcedente o auto de 
infração nº. 2007/004768 em relação aos valores de R$ 56.213,46 (cinqüenta e 
seis mil, duzentos e treze reais e quarenta e seis centavos), R$ 73.872,24 
(setenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), R$ 
4.652,60 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e sessenta centavos) e 
R$ 19.253,19 (dezenove mil, duzentos e cinqüenta e três reais e dezenove 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. Votos contrários 
dos Conselheiros Elena Peres Pimentel e Paulo Afonso Teixeira. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Paulo 
Afonso Teixeira, Raimundo Nonato Carneiro e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de maio de 2008, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
153.991,49 (Cento e cinqüenta e três mil novecentos e noventa e um reais e 
quarenta e nove centavos), incidente sobre omissão de receitas decorrente de 
entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente relativo aos 
exercícios 2002, 2003, 2004 e 2005, lançados nos contextos 4, 5, 6 e 7 
respectivamente do auto de infração, conforme se pode comprovar por intermédio 
das cópias do livro de registro de entrada e dos referidos documentos fiscais.

A autuada foi intimada, comparece aos autos interpondo impugnação direta 
ao COCRE.
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Argüiu que a autoridade administrativa primeiro afere, com todas as letras, 
que houve uma omissão de receita. Depois, utiliza, como fundamento legal da 
infração uma presunção legal, acontece que a falta de inscrição das notas fiscais 
de entradas não enseja necessariamente, que houve omissão de receitas.

Quisesse a autoridade fiscal perscrutar concretamente se houve omissão 
de receita, deveria te-lo feito via levantamento especifico de mercadorias, que é 
um levantamento matemático para a detectação desta possível irregularidade 
fiscal.

Alega que a empresa começou a operacionalizar em 2002, não vendendo 
nada neste periodo; que o levantamento da conta caixa de 2003 efetuado pela 
auditoria, demonstra que não houve omissão de saídas de mercadorias.

Portanto, não basta qualquer indicio para que a administração produza um 
enunciado prescritivo individual e concreto; o indicio há de ser suficientemente 
grave para ensejar a convicção acerca da existência do fato descritor de evento 
fenomenicamente presumido pelo auditor.

O fato de a contabilidade da empresa não ter escriturado as notas fiscais 
de entradas não pode ser utilizado pelo fisco como presunção de omissão de 
receitas, até mesmo porque o fisco tem condições materiais de verificação desta 
possível irregularidade, via levantamento especifico; a autoridade alem de não ter 
provado a existência de omissão de receitas, via levantamento especifico, ainda 
aplicou à empresa infrações diversas (obrigação principal por presunção e 
acessória), pelo mesmo fato gerador, o que é vedado em nosso ordenamento 
jurídico.

No auto de infração 2007/004769 o auditor está penalizando a recorrente, 
por multa formal, em decorrência do mesmo fato gerador do contexto neste auto 
de infração qual seja, falta de registro de entradas de mercadorias no livro próprio.

Por todo o exposto requer a nulidade do auto de infração, por afronta aos 
princípios constitucionais de tipicidade, razoabilidade e proporcionalidade, 
segurança jurídica e capacidade contributiva. Caso ultrapassado estas questões, 
que seja julgado improcedente o auto de infração, pelos motivos fartamente 
delineados.

As fls. 280 o contribuinte é intimado a regularizar a representação 
processual tendo em vista que o advogado assinou a defesa e não trouxe 
procuração.
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As folhas 282 o contribuinte junta procuração.

A Representação Fazendária eu sua manifestação, considerando que as 
irregularidades dos itens 4 a 7 foram aplicadas Multas formais pela falta de 
registro, AI nº. 2007/004769.

Considerando que é necessário a elaboração do levantamento Conta Caixa 
para dar sustentação da ocorrência do fato gerador presumido do ICMS, na falta 
de escrita contábil o levantamento Conclusão Fiscal ou Financeiro, recomenda o 
encaminhamento ao autor do procedimento ou seu substituto para elaboração de 
Termo de Aditamento.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o sujeito 
passivo deixou de registrar notas fiscais de entradas, o que ocasionou o 
descumprimento de obrigação acessória, passível de aplicação de multa formal, 
que se encontra devidamente lançada no auto de infração nº. 2007/004769. 

Porem não há indícios de que houve a real circulação das mercadorias em 
questão, e desta forma considerando que a suposta infração não é fato gerador 
de imposto e sim descumprimento de obrigação acessória passível de multa 
formal, a qual está devidamente lançada no auto de infração nº. 2007/004769.

Ante aos fatos apresentados voto rejeitando a preliminar de nulidade do 
auto de infração por determinação incorreta da infração cometida, levantada pelo 
conselheiro Paulo Afonso Teixeira uma vez que a análise do mérito se tornou 
mais relevante.

Pelo exposto conheço da impugnação dou-lhe provimento e voto pela 
improcedência do auto de infração nº. 2007/004768, em relação aos valores de 
R$ 56.213,46 (cinqüenta e seis mil, duzentos e treze reais e quarenta e seis 
centavos), R$ 73.872,24 (setenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e 
vinte e quatro centavos), R$ 4.652,60 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois 
reais e sessenta centavos) e R$ 19.253,19 (dezenove mil, duzentos e cinqüenta e 
três reais e dezenove centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


