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ACÓRDÃO Nº.:471/2008
PROCESSO: 2007/6040/503521                        
IMPUGNAÇÃO: 30
IMPUGNANTE: G PEL PAPEIS LTDA.               
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: I - ICMS. Nulo o lançamento quando o levantamento da conta caixa é 
efetuado na filial isoladamente da matriz. II – Multa Formal. Deixar de registrar 
notas fiscais de entradas. Configurado o descumprimento de obrigação acessória. 
Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
rejeitar a preliminar de revelia por vício na representação, argüida pelo 
Presidente. Voto contrário do Conselheiro Juscelino Carvalho de Brito. Por 
maioria, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por impossibilidade de 
auditoria na Conta Caixa do estabelecimento Filial isoladamente da Matriz tão 
somente em relação ao contexto 4. Voto contrário da Conselheira Elena Peres 
Pimentel e por unanimidade concordar com a decisão do Presidente de avocar os 
processos 2007/6040/503522 e 2007/6040/503523 para julgamento. No mérito, 
por unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2007/004282 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 44.150,17 (quarenta e 
quatro mil, cento e cinqüenta reais e dezessete centavos), referente o campo 5.11 
e extinto até o valor do pagamento. Os Srs. Adriano Guinzelli e Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fizeram sustentações orais pela Impugnante e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada nos seguintes contextos:

Contexto 4 – Por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 52.981,53 (Cinqüenta e 
dois mil novecentos e oitenta e um reais e cinqüenta e três centavos) incidentes 
sobre omissão de receitas, decorrente de entradas de mercadorias não 
escrituradas, fiscal ou contabilmente. Constatado por meio do levantamento da 
conta caixa relativo ao exercício de 2003.
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Contexto 5 – Multa formal no valor de R$ 44.150,17 (Quarenta e quatro mil 
cento e cinqüenta reais e dezessete centavos), correspondente ao percentual de 
10% incidente sobre o valor das notas fiscais anexas por falta de seu registro no 
livro próprio conforme se comprova por meio dos referidos documentos fiscais, 
livro de registro de entrada e do levantamento comparativo de notas fiscais de 
compras, relativo ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada, comparece aos autos interpondo recurso direto ao 
COCRE.

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 tê-lo feito via levantamento especifico de mercadorias, que é 
um levantamento matemático para a detectação desta possível irregularidade 
fiscal.

O Auditor está presumindo uma omissão de receitas (omissão de vendas) 
no exercício de 2003.

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.

Pecou a autoridade administrativa 3 vezes consecutiva:

1º - Ao afirmar que houve omissão de receita, deveria aprofundar os trabalhos 
fiscais de modo a comprovar ou não a ocorrência da irregularidade.
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2º - O auditor está fazendo a exigência tributária baseada na omissão de receita, 
que, por sua vez, trata-se de obrigação tributária principal e no levantamento 
caixa originador da exigência, a menção apenas de notas fiscais de entrada não 
escrituradas, que não é fato gerador de obrigação principal, e, sim, acessória; que 
no levantamento conta caixa efetivado pelo fisco consta esta conduta ilícita 
somente no mês de dezembro, o que diverge do resumo das notas fiscais de 
aquisição não registradas pelas datas e valor, este não condiz com o 
levantamento que lhe propõe a dar sustentação.

3º - No item 5.1 o auditor está penalizando a recorrente, por multa formal, em 
decorrência do mesmo fato gerador do contexto 4.1, qual seja, falta de registro de 
entradas de mercadorias no livro próprio.

Argumenta que as tipificações contidas nos contextos 4.1 e 5.1 estão em 
absoluto contraste, ou houve a omissão de receita, que é consectário de 
obrigação principal ou houve descumprimento de obrigação acessória. 

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. 83 o contribuinte é intimado a regularizar a representação 
processual tendo em vista que o advogado assinou a defesa e não trouxe 
procuração.

As folhas 86 o contribuinte junta procuração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a nulidade 
do campo 4.1 uma vez que o levantamento da conta caixa não foi elaborado de 
acordo com a portaria /SEFAZ nº. 884/2006, que dispõe sobre os procedimentos 
de uniformização de auditoria na conta caixa. Em relação ao campo 5.1 
recomenda a procedência por se tratar de descumprimento de obrigação 
acessória pela falta de registro de notas fiscais de entradas no livro próprio.

Visto analisado e discutido o presente processo podemos constatar que o 
representante do contribuinte não junta aos autos documentos que comprovem 
que a pessoa que assinou a procuração estivesse legalmente habilitada para 
fazê-lo, porem face à celeridade e a informalidade processual administrativa 
rejeito a preliminar de nulidade de revelia argüida pelo presidente. 
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Pode se verificar no auto que em relação ao contexto 4 o autor do 
procedimento lavra o auto de infração fundado no levantamento da conta caixa, e
como verificamos tratar-se de um estabelecimento filial, e o levantamento utilizado 
não pode ser aplicado isoladamente da matriz face a isso acato a preliminar de 
nulidade do lançamento em relação ao referido contexto.

O contexto 5 trata de multa formal por deixar de registrar notas fiscais de 
entradas o que configura o descumprimento de obrigação acessória, portanto 
cabível a multa formal aplicada.

Face ao exposto voto pela nulidade do contexto 4 sem analisar o mérito e 
condenando o contribuinte ao pagamento da multa formal exigida no campo 5.11 
e extinto até o valor do pagamento.  

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


