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ACÓRDÃO Nº: 151/2009
PROCESSO Nº: 2008/6270/500262          
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7534
RECORRENTE: SUPERMERCADO GUARAÍ LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal com Base no Levantamento Comparativo das 
Saídas Registradas com Documentário Emitido. Operações Registradas com 
Valor Menor ou Sem Débito do Imposto – Deve prevalecer a exigência que 
constata tributação a menor ou sem débito do imposto, cuja ilicitude não foi 
afastada pelo contribuinte. 

Multa formal. Exigência Fiscal com Base no Levantamento Comparativo das 
Saídas Registradas com Documentário Emitido - É parcialmente válida a 
exigência tributária alterada a multa efetuada por nota fiscal, passando a ser 
aplicada por bloco. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração nº 2008/001384 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$169,87 (cento e sessenta e nove reais e 
oitenta e sete centavos), R$164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e 
sete centavos) e R$240,00 (duzentos e quarenta reais), referentes os campos 
4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de 
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente o campo 6.11. A conselheira 
Elena Peres Pimentel votou pela procedência total do auto. O Sr. Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 22 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$334,84 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente 
as saídas de mercadorias tributadas, por meio das notas fiscais citadas no 
levantamento e registradas no livro próprio com tributação menor do que a devida 
ou sem débito do imposto, relativo ao período de 01.01.2004 à 31.12.2005, 
constatado através do levantamento comparativo das saídas registradas com 
documentário emitido, contido nos contextos 4 e 5 dos autos. No contexto 6, 
pagar a multa formal na importância de R$1.440,00 (um mil, quatrocentos e 
quarenta reais), pelo extravio das notas fiscais citadas no levantamento – outros, 
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relativo ao período de 05/06/2008, conforme declaração de extravio fornecida pelo 
representante legal da empresa, documentos esses que transferem créditos.

Termo de revelia foi juntado, face a não apresentação de impugnação e o 
não pagamento do crédito tributário reclamado, fls. 89 dos autos.

Sentença foi lavrada, afirmando que o contribuinte não compareceu para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito reclamado, incorreu em revelia nos 
termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001, e conforme dispõe o art. 57 do mesmo 
diploma legal, constata-se que o sujeito passivo está devidamente identificado no 
auto de infração e a intimação é válida. O autuante possui capacidade ativa para 
constituição do crédito tributário. Trata-se de ICMS normal relativo a saídas de 
mercadorias tributadas, contidas nos livros fiscais próprios com tributação a 
menor ou sem débito do imposto e multa formal pelo extravio de notas fiscais. O 
auto de infração está instruído corretamente, tendo em vista que foram 
apensados os documentos necessários para comprovar a existência do ilícito 
fiscal. Face a isso, conclui, julgando procedente, para condenar o contribuinte ao 
pagamento do crédito tributário reclamado.

Em 12 de janeiro de 2009, o contribuinte apresenta seu recurso voluntário, 
dizendo que o levantamento deixou de considerar notas fiscais extraviadas que 
foram registradas no livro próprio e recolhido o imposto devido, sem dar prejuízo 
ao Erário Estadual, que tais notas fiscais foram extraviadas após serem lançadas, 
face a mudança ou no transporte de um prédio da empresa para outro, conforme 
Boletim de Ocorrência juntado. Requer a nulidade do auto de infração. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
recorrida.

Da análise dos autos, constata-se que o levantamento comparativo das 
saídas registradas com documentário emitido – CSRDE, relativo ao período 2004 
e 2005, onde comprovou a omissão de saídas de mercadorias tributadas, foi 
corretamente elaborado e deve prevalecer neste Contencioso. E mais, na 
contestação, nada que pudesse ilidir o procedimento foi trazido aos autos.

Entretanto, a multa formal emitida, advinda do mesmo levantamento, foi 
elaborada considerando as notas fiscais individualmente. Este Contencioso tem 
decidido por tributar considerado o bloco, portanto, necessário que seja alterado o 
valor do quantum, diminuindo o valor para R$240,00. 

Com essas considerações, entendo que deverá ser julgado procedente 
parcialmente, alterando assim a sentença de primeiro grau.
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De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2008/001384 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$169,87 (cento e sessenta e 
nove reais e oitenta e sete centavos), R$164,97 (cento e sessenta e quatro reais 
e noventa e sete centavos) e R$240,00 (duzentos e quarenta reais), referentes os 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente o campo 6.11

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


