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ACÓRDÃO Nº.:548/2008
PROCESSO: 2008/7000/500114                        
IMPUGNAÇÃO: 38
IMPUGNANTE: VALDEZ CUNHA DA SILVA
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Nulo o lançamento quando a infração descrita trata de falta de registro 
em livros de saídas de notas fiscais de mercadorias tributadas e a penalidade 
imposta se refere a mercadorias isentas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acatar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por obscuridade na
descrição dos fatos e tipificação da infração, argüida pelo Presidente e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. Votos contrários dos conselheiros 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Os Srs. Vanderley Aniceto de 
Lima e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Impugnante e 
Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, Juscelino 
Carvalho de Brito, Mário Coelho Parente e com voto vencedor João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de agosto de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 5.179,74 (Cinco mil cento e setenta 
e nove reais e setenta e quatro centavos), referente a multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória da omissão, não registro de notas fiscais 
série D-1, em livro de registro de saídas, de mercadorias já tributadas em cupom, 
fiscal, conforme consta do levantamento comparativo das saídas registradas com 
documentário emitido, no exercício de 2007, lançado no contexto 4 e no valor de 
R$ 5.855,91 (Cinco mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e um 
centavos) referente omissão de recolhimento de mercadorias registradas como 
isentas/diferidas, sendo as mesmas tributadas, conforme consta do levantamento 
comparativo das saídas registradas como o documentário emitido, no exercício de 
2007, lançado no contexto 5.

A autuada foi intimada por via postal apresentou impugnação desistindo 
expressamente do julgamento de primeira instância, Argüiu preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa em face da obscuridade da autuação, o 
autuante informa no contexto 4 que se trata de descumprimento de obrigação 
acessória da omissão, não registro, de notas fiscais série D-1, em livro de registro 
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de saídas, de mercadorias já tributadas em cupom fiscal, o levantamento 
comparativo citado apresenta uma diferença encontrada nas saídas sem débito 
do ICMS, e que não informou quais são estas notas fiscais, e que no artigo 50, 
em alguma de suas alíneas informa que os cupons fiscais precisam ser 
registrados, como fica a situação do contribuinte? Efetuar dois registros? Que 
cobrar multa formal do contribuinte por ter emitido o cupom fiscal e pago 
devidamente o imposto, só porque emitiu a nota fiscal não é motivo, nem legal 
nem justo. Com referencia ao contexto 5 alega que o autor da peça afirma que se 
trata de omissão de recolhimento de ICMS, em função de mercadorias tributadas 
registradas como isentas/diferidas, informa também que a infração foi detectada 
via levantamento comparativo de saídas registradas como o documentário 
emitido, alega ainda, como é possível detectar no referido levantamento se a 
mercadoria é em relação ao tributo, isenta, tributada, diferida ou com substituição 
tributária, e que o autuante não informou quais os números das notas fiscais que 
foram emitidas e não registradas. Requer o julgamento pela ilegalidade do 
procedimento adotado e determinar o seu arquivamento, com julgamento de 
mérito.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
devolução dos autos ao autor do feito, para lavratura de termo de aditamento, 
quanto ao contexto 4, (alteração do histórico e exclusão da referencia ao artigo 42 
do CTE no campo infração).

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado, que a infração 
não se coaduna com a penalidade, uma vez que a infração trata de 
descumprimento de obrigação acessória pelo não registro de notas fiscais série 
D-1, em livro de registro de saídas de mercadorias já tributadas em cupom fiscal e 
a penalidade lançada se refere à falta de registro de operações ou prestações de 
saídas de mercadorias isentas ou não tributadas.

Ante ao exposto voto acatando a preliminar de cerceamento ao direito de 
defesa por obscuridade na descrição dos fatos e tipificação da infração, argüida 
pelo Presidente e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do voto vencedor 

Representante Fazendário


