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ACÓRDÃO Nº: 037/2008
PROCESSO Nº: 2006/7160/500155 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.016 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LIESE DE SOUZA REGINO FREIRE

EMENTA: MULTA FORMAL. O não registro de notas fiscais de saída de 
mercadorias sob o regime de substituição tributária caracteriza descumprimento 
de obrigação acessória. Lançamento Procedente

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração nº 2006/001723, condenando o sujeito passivo a 
recolher os valores de R$ 143,99 (Cento e quarenta e três reais e noventa e nove 
centavos), R$ 60,78 (Sessenta reais e setenta e oito centavos), R$ 92,02 
(Noventa e dois reais e dois centavos) e R$ 179,96 (Cento e setenta e nove reais 
e noventa e seis centavos), referente os períodos de 2002, 2003, 2004 e 2005, 
respectivamente, mais acréscimos legais. Obs. Todos os valores totalizam o valor 
constante do campo 4.1, os quais foram desmembrados por exercício. Voto 
divergente do conselheiro Juscelino Carvalho de Brito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 
de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa,  foi autuada   no valor de R$ 476,75 (quatrocentos e setenta e 
seis reais e setenta e cinco centavos), referente ao aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS, relativo ao período  de 01.07.2002 a 30.09.2005, constatado 
através  de levantamento comparativo de entradas registradas com documentos 
recebidos(créditos).

A Autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo 
em revelia.

O processo foi devolvido à autuante para individualizar as exigências 
tributárias por exercício e retificar a infração (fls. 14).
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Em manifestação às fls. 16/18 a autuante informa que a separação por 
exercício é totalmente desnecessária. Lavrou termo de aditamento às fls. 20 
retificando a infração descrita no campo 4.13 do auto de infração

O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por ciência direta 
mas não compareceu ao processo. 

A julgadora  de primeira instância  julgou nulo o auto de infração nº 
2006/001723, no valor de R$ 476,75, devido a autuante não ter retificado o 
lançamento, individualizando os tributos por exercício conforme preceitua o artigo 
35,  § 2º da Lei 1.288/01, sendo considerado desnecessário pela autuante.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração, considerando que não houve 
alteração na base legal tipificada no Auto de infração, e  devida  tipificação foi 
sanada através do Termo de Aditamento, fls. 20.

Em análise aos autos, entendo ser correto o procedimento adotado pela 
autoridade fiscal onde detectou a falta de escrituração de notas fiscais de saídas 
de mercadorias sujeitas a substituição tributária, e através do lançamento em auto 
de infração, propôs corretamente a aplicação da penalidade de caráter formal por 
descumprimento da obrigação acessória.  Autuada omitiu vendas e, agindo desta 
forma infringiu ao artigo 44 inciso II, da Lei 1.287/01.

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável.
(...)
II – escriturar  nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído;
(....)

Observa-se que o levantamentos fls. 04 que deu  suporte à infração, 
abrange quatro exercícios e que não foram separados na lavratura do auto de 
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infração, mas está perfeitamente identificado  referente aos períodos e a 
tipificação foi sanada através do Termo de Aditamento, fls. 20.

Face às considerações acima, entendo que o Auto de infração deve 
prevalecer.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando o auto de infração nº 2006/001723 procedente e 
condenando o sujeito passivo da obrigação tributária ao recolhimento dos valores 
de R$ 143,99 (cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), R$ 60,78 
(sessenta reais e setenta e oito centavos) R$ 92,02 (noventa e dois reais e dois 
centavos) e R$ 179,95 (Cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), 
referente aos períodos de 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente mais 
acréscimos legais. 

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relatora

   Representação Fazendária


