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ACÓRDÃO Nº: 195/2009
PROCESSO: 2007/6040/502587         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.467
RECORRENTE: FRANCO E ALMEIDA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Constatada Entradas de Mercadorias. Produtos não Constam do 
Estoque. Inexistência de Notas Fiscais de Saídas dos Mesmos - Constatada a 
omissão de saídas de mercadorias tributadas quando o levantamento físico detecta 
que mercadorias comprovadamente ingressaram na empresa, não constam do 
estoque e não foram registradas em livros fiscais de saídas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, arguida pela recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/003272 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
313,16 (trezentos e treze reais e dezesseis centavos), R$ 2.528,58 (dois mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), referentes os campos 
4.11 e 5.11; e R$ 1.235,16 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis 
centavos), referente o campo 6.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 703, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres
Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de 
abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 6.1, por 
deixar de recolher ICMS na importância de R$ 4.851,60 (Quatro mil, oitocentos e 
cinqüenta e um reais e sessenta centavos), referente a não emissão de notas 
fiscais, assim como o não registro no livro próprio, relativo aos períodos de 
11/12/2004 a 31/12/2004, 22/12/2005 a 31/12/2005 e 04/12/2006 a 31/12/2006, 
conforme constatado por meio do levantamento especifico de mercadorias, lançado 
nos contextos 4 a 6, respectivamente. No campo 7.1 por aproveitar indevidamente o 
crédito de ICMS no valor de R$2.322,05, referente a devolução 06 frigobar Eletrolux, 
no dia 03/11/2006, sendo que foram emitidas 06 notas fiscais de saídas da referida 
mercadoria no mesmo dia com valor inferior ao que foi faturado na nota fiscal de 
devolução.
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Às folhas 04, a autora do procedimento emite nota explicativa.

A autuada foi intimada, comparecendo aos autos tempestivamente.

Em despacho de folhas 700, o julgador de primeira instância retorna os autos 
a autora do procedimento para saneamento.

Às folhas 703 é lavrado termo de aditamento, alterando os campos 6.8 para 
R$ 7.265,65 e o campo 6.11 para 1.235,16, e extinguindo o valor lançado no 
contexto 7.1. 

Às folhas 704/707 a autora do procedimento emite nota explicativa quanto à 
forma adotada no levantamento.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 313,16, campo 4.11, R$ 
2.528,58, campo 5.11 e R$ 1.235,16, conforme termo de aditamento de folhas 703. 

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário tempestivo, argüindo, em síntese, que 
a sentença de primeira instância não é condizente com a realidade, uma vez que a 
mesma apresenta inúmeras controvérsias, primeiro porque é iniciada com a 
alegação que bastam os fatos, não havendo necessidade do devido enquadramento 
legal, explicitando inclusive o brocardo “da mihi factum dabo tibi jus”. Beira as raias 
do absurdo, pois o referido brocardo jurídico é dado ao julgador e não ao acusado. 
Para o julgador bastam os fatos para que se faça o devido enquadramento legal, 
mas para o acusado além dos fatos deve também ter ciência do enquadramento 
legal, sob pena de cercear o direito de defesa constitucionalmente previsto, que o 
fato de deixar de emitir nota fiscal de entrada pode acarretar enquadramento legal 
em mais de um artigo da lei e, o acusado tem que saber de qual conduta tem que se 
defender.

No mérito, alega que anexou aos autos todas as notas fiscais pertinentes ao 
período apurado, restando indubitavelmente provados que foram emitidas notas 
fiscais de entrada de mercadorias, como as notas fiscais de saída das mesmas 
quando comercializadas e em algum momento a recorrente emitiu notas fiscais de 
entrada anteriores ao recebimento das mercadorias. O certo é que a administração 
fazendária não comprovou que a recorrente infringiu normas de ordem tributária e de 
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forma discricionária e arbitrária manteve o auto de infração; que a responsabilidade 
da prova não é do contribuinte, mas sim do agente público e, mesmo sabendo que a 
ele cabia tal ônus, não o fez.

Ao final, vem requerer a nulidade da sentença e consequentemente do auto 
de infração e também a improcedência do mesmo pelos motivos amplamente 
demonstrados.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Em análise aos autos podemos constatar que a preliminar argüida pela 
recorrente não deve prosperar, pois em momento algum os fatos narrados na 
sentença de primeira instância ocasionam o cerceamento ao direito de defesa do 
contribuinte.

No mérito, vejo que o contribuinte não conseguiu trazer provas para que 
pudesse ilidir o ilícito por ele praticado, pois conforme se constata houve a entrada 
de mercadorias, conforme notas juntadas aos autos, e as referidas mercadorias não 
constam do estoque final e tampouco existem notas fiscais de saída das mesmas, 
portanto, comprovada está a omissão de saída de mercadorias tributadas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão 
na determinação da matéria tributável, arguida pela recorrente. No mérito, conheço 
do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/003272 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 313,16 (trezentos e treze reais 
e dezesseis centavos), R$ 2.528,58 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11; e R$ 1.235,16 (um 
mil, duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), referente o campo 6.11,
conforme o Termo de Aditamento de fls. 703, respectivamente, mais acréscimos 
legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


