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ACÓRDÃO Nº:488/2008
PROCESSO Nº: 2006/6040/502944
REEXAME NECESSÁRIO: 2098
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA: COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

EMENTA: ICMS e MULTA FORMAL – As provas apresentadas pelo contribuinte,  
descaracterizaram as supostas infrações denunciadas pela Fazenda Pública. 
Lançamentos Improcedentes.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
modificar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2006/002639 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$. 590,82 (quinhentos e nove reais e oitenta e dois centavos), R$. 1.146,15 
(um mil, cento e quarenta e seis reais e quinze centavos), R$. 235,00 (duzentos e 
trinta e cinco reais) e R$. 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referentes os 
campos 4.11 a 7.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 de julho de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contextos:
4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 590,82 (quinhentos e 
noventa reais e oitenta e dois centavos), referente às notas fiscais nºs 2513 e 
2503, emitida com valor divergente nas respectivas vias, sendo tal documento 
considerado inidôneo por consignar valor inferior ao realmente praticado na 
operação, ficando sujeito ao recolhimento da diferença do imposto mais 
cominações legais, conforme cópia das notas fiscais em anexo. 

5.1 – Recolher multa formal no valor de R$. 1.146,15 (hum mil, cento e quarenta e 
seis reais e quinze centavos), em razão das notas fiscais ns 2513 e 2503 terem 
sido emitidas com divergências nas respectivas vias (data, valor e destinatário), 
sendo tais documentos considerados graciosos, ficando sujeito a multa formal de 
30% do valor da operação, sendo R$. 3.820,50 (três mil, oitocentos e vinte reais e 
cinqüenta centavos), conforme termo de apreensão e demais documentos anexos.

6.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 235,00 (duzentos e trinta e 
cinco reais), referente a nota fiscal n.s 2520, emitida com valor divergente nas 
respectivas vias, sendo tal documento considerado inidôneo por consignar valor 
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inferior ao realmente praticado na operação, ficando sujeito ao recolhimento da 
diferença do imposto mais cominações legais, conforme cópia das notas fiscais em 
anexo.

7.1 - Recolher multa formal no valor de R$. 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em 
razão da nota fiscal ns 2520 ter sido emitida com divergências nas respectivas vias 
(data, valor e destinatário), sendo tal documento considerado gracioso, ficando o 
sujeito a multa formal de 30% do valor da operação, sendo R$. 1.400,00 (hum mil, 
e quatrocentos reais), conforme termo de apreensão e demais documentos 
anexos.

O contribuinte foi notificado por via postal, apresentou impugnação  
aduzindo em preliminar: que o período fiscalizado de 27.11.2000 a 11.12.2000, a 
autuação se deu em 28.11.2006, suplantando o prazo legal de 05 anos, assim 
prescrito o direito da fazenda para efetuar o lançamento, devendo ser reconhecida 
à prescrição.

Que a fraude foi praticada pelos gestores municipais, conforme falsificação 
de bloco de notas fiscais em nome da impugnante, concluindo que diante da 
presente autuação ser originária de Termo de Apreensão efetuada junto a 
prefeitura; e quanto à multa formal, alegou em preliminar de cerceamento ao 
direito de defesa por tipificação errônea da infração cometida, e no mérito, 
requereu pela improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instancia, em despacho determinou para que o auto 
retornasse a Delegacia Regional Tributária de Palmas, para que a auditora 
autuante ou seu substituto revisse a infração e a penalidade tipificadas nos 
campos 7.13 e 7.15 do auto de infração e, conseqüentemente o percentual da 
multa e o valor originário informados nos campos 7.10 e 7.11, através de 
aditamento.

No termo de aditamento de fls. 106, assim se manifestou a autuante:

7.1 – CONTEXTO – Recolher multa formal no valor de R$. 280,00 (duzentos e 
oitenta reais), (duzentos e oitenta reais), em razão da Nota Fiscal n. 2520 ter sido 
emitida com divergência nas respectivas vias (data, valor e destinatário), sendo tal 
documento considerado gracioso, ficando sujeito a multa formal de 20% do valor 
da operação sendo R$. 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), conforme cópia 
do Termo de Apreensão e demais documentos anexos.
7.6 – Período – 12.03.2001
7.10 – Alíquota – 20%
7.11 – Valor Originário – R$. 280,00
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7.13 – Infração – Art. 57, inc. IV e art. 59 todos da Lei 888/96 (com redação da Lei 
1.121/00).
7.15 – Penalidade – Art. 63, inc. I da Lei 888/96 (com redação da Lei 1.121/00).
Vale lembrar que as Notas Fiscais 2513 e 2503 são inidôneas (ou seja, 
fraudulentas), foi o que ocasionou a autuação, pois entendemos que o prazo para 
cobrança não decaiu.

Notificado do Termo de Aditamento, o contribuinte compareceu aos autos  
afirmando que em nenhum momento participou de qualquer ilícito, tanto que 
promoveu a lavratura do Boletim de ocorrência.

A julgadora de primeira instância julgou Improcedente o auto de infração, 
declarando Extinto pela Decadência o crédito tributário no valor de R$. 590,82 
(quinhentos noventa reais e oitenta e dois centavos), campo 4.11 e a multa formal 
no valor de R$. 1.146,15 (um mil, cento e quarenta e seis reais e quinze centavos), 
campo 5.11 e absolvendo a autuada do pagamento do crédito tributário no valor de 
R$. 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), campo 6.11 e da multa formal no valor 
de R$. 280,00 (duzentos e oitenta reais), campo 7.11 do termo de aditamento de 
fls. 106. 

A representação fazendária em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da decisão de primeira instância. 

Diante do exposto, para modificando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2006/002639, e de conseqüência absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe fez a peça básica.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


