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ACÓRDÃO Nº:316/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/500857
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6971
RECORRENTE: TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Ocorrência do fato gerador. Presunção afastada. Improcedente o 
lançamento. Multa Formal: Procedente em parte o lançamento e extinto pelo 
pagamento.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-
lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração n. 2007/001081e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$. 9.494,34 (nove mil, quatrocentos e noventa e quatro 
reais e trinta e quatro centavos), referente ao campo 6.11, mais acréscimos legais, e R$. 
3.065,58 (três mil e sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos), referente ao 
campo 7.11, e extinto pelo pagamento; e improcedente os valores de R$. 13.553,96 
(treze mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e noventa e seis centavos), R$. 3.678,79 
(três mil, seiscentos setenta e oito reais e setenta nove centavos) e R$. 1.800,35 (um 
mil. Oitocentos reais e trinta e cinco centavos), referente os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. Votos contrários dos Conselheiros João Gabriel Spicker e Elena Peres 
Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Paulo Afonso Teixeira e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 14 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito. 

VOTO RELATOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em vários contextos:
4.1 – O Contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 13.553,96 (treze mil e 

quinhentos e cinqüenta e três reais e noventa e seis centavos), incidente sobre omissão 
de receita, decorrente de Entrada de mercadorias não registradas, no valor comercial de 
R$. 112.946,86 (cento e doze mil e novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis 
centavos), constatada por meio de sua contabilidade, conforme cópias do Livro Razão e 
do levantamento da conta caixa, relativo ao exercício de 2004. Valor reduzido da base 
de calculo: R$. 79.729,19.

5.1 – O Contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 3.678,79 (três mil e 
seiscentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), incidente sobre omissão de 
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receita, decorrente de Entrada de mercadorias não registradas, no valor comercial de 
R$. 30.655,80 (trinta mil e seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos), 
constatada por meio de sua contabilidade, conforme cópias do Livro Razão e do 
levantamento de notas fiscais de entrada não registradas, relativo ao período de janeiro 
a abril de 2005. Valor reduzido da base de calculo: R$. 21.639,93

6.1 – Multa proporcional ao valor da operação na importância de R$. 11.294,69 (onze 
mil e duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), correspondente 
ao percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor das anexas notas fiscais, 
por falta de seu registro no Livro próprio, conforme pode comprovar-se por meio das 
cópias dos referidos documentos fiscais e do Livro Registro de Entrada, bem como do 
Levantamento comparativo de notas fiscais de compras, relativo ao exercício de 2004. 

7.1 – Multa proporcional ao valor da operação na importância de R$. 3.065,58 (três mil e 
sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos), correspondente ao percentual de 
10% (dez por cento), incidente sobre o valor das anexas notas fiscais, por falta de seu 
registro no Livro próprio, conforme pode comprovar-se por meio das cópias dos 
referidos documentos fiscais e do Livro Registro de Entrada, bem como do 
Levantamento comparativo de notas fiscais de compras, relativo ao período de janeiro a 
abril de 2005.

O contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo em preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa por determinação incorreta da infração cometida. Que 
por diversas vezes já foi julgado a nulidade de autos, por tipificação incorreta da 
infração, cerceando a defesa do contribuinte, e que seja declarado nulo o auto de 
infração, sob pena de se ferir o direito líquido e certo do impugnante.

A cobrança do imposto engloba como fato gerador presumido, notas fiscais das 
empresas General Motors S/A e Fiat Automóveis Ltda., que se referem à aquisição de 
veículos e da empresa Dallure – Distribuidora de produtos de Higiene Ltda., referente 
aquisição de material básico de higiene para revenda no atacado. 

No tocante a obrigação acessória imposta no valor de R$. 3.065,58 referente a 
nota fiscal n° 894.529 (04/04/2005) as notas fiscais n° 705.372 (19/05/2004) e 240.066 
(04/08/2004) inseridas e cobradas no campo 06,  apresentou a quitação da penalidade,  
razão pela qual satisfez a obrigação, e o pagamento destas multas, não pode gerar 
confissão com relação ás outras imposições, uma vez que não se referem ao mesmo 
conteúdo fático, inexistindo imposto a ser cobrado.
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Requereu pelo acolhimento da preliminar argüida, e ultrapassada a preliminar, 
que fosse julgado improcedente do auto, por entender que não houve a incidência de 
imposto nas operações e consequentemente, obrigações acessórias.

Em despacho do presidente do CAT de fls. 167v, solicita para que o Diretor de 
Gestão de Crédito Fiscais, se manifestasse sobre a extinção do credito tributário 
lançado na inicial, o qual a fls. 167v, assim se manifestou: “Em análise aos documentos 
de arrecadação acostados a fls. 147 e 150, constatamos que apenas o crédito 
reclamado no campo 7.11 do AI encontra-se quitado com as reduções do art. 52 da Lei 
1.287/01”.

Em sentença, a julgadora de primeira instancia aduz que a impugnação 
apresentada a fls. 110/115, assim como a procuração do advogado de fls. 116 referiam-
se à outra empresa e não pode ser considerado no presente processo, sendo que 
depois de detectado o equívoco, o representante legal compareceu ao processo em 
22.05.2007, intempestivamente, uma vez que o prazo legal venceu em 08.05.2007.

Ainda, que em face da REVELIA, e presume-se como verdadeira a matéria fática 
alegada pelo autuante, julgou PROCEDENTE o auto de infração, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários contido nos contextos: 4 a 6 mais 
acréscimos legais, e o valor contido no campo 7.11, extinta pelo pagamento conforme 
guia de recolhimento as fls. 147 e manifestação da Diretoria de Gestão de Créditos 
Fiscais.

Devidamente intimado, o contribuinte tempestivamente apresentou Recurso 
Voluntário aduzindo em preliminar de nulidade da sentença, visto o julgador singular, 
equivocadamente, aplicou os efeitos da revelia. 

O comparecimento ao processo, ao contrário do que deu a entender o julgador, 
ocorreu tempestivamente, conforme defesa de fls. 110/115. em que se delimitou toda 
fundamentação, e a juntada de uma simples petição e não defesa, a recorrente apenas 
esclareceu um mero equívoco, e que a defesa foi toda pautada na impugnação precisa 
e detalhada dos fatos descritos como ilícitos tributários no auto, não causando prejuízo 
algum a apreciação do mesmo.

Requerendo o acolhimento das preliminares: de reformada a decisão, no sentido 
de ser considerada válida e tempestiva a defesa, com a remessa dos autos a primeira 
instancia para que o julgador singular profira nova sentença, analisando a peça 
contestatória e seus fundamentos; e ultrapassada a preliminar, seja o auto declarado 
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nulo por cerceamento ao direito de defesa e tipificação incorreta; e no mérito a 
improcedência total do auto.

A representação fazendária em sua manifestação, recomendou pela reforma da 
decisão de primeira instancia e julgar IMPROCEDENTES os itens 4 e 5, e 
PROCEDENTE EM PARTE os itens 6 e 7, considerando os pagamentos de fls. 147.

Do exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar PROCEDENTE em parte o auto de infração n° 
2007/001081, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$. 9.494,34 (nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro 
centavos), referente ao campo 6.11, mais acréscimos legais, e R$. 3.065,58 (três mil e 
sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos), referente ao campo 7.11, e extinto 
pelo pagamento; e IMPROCEDENTE os valores de R$. 13.553,96 (treze mil, quinhentos 
e cinqüenta e três reais e noventa e seis centavos), R$. 3.678,79 (três mil, seiscentos 
setenta e oito reais e setenta nove centavos) e R$. 1.800,35 (um mil, oitocentos reais e 
trinta e cinco centavos), referente os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


