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ACÓRDÃO Nº: 347/2009
PROCESSO: 2008/7130/500204      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.573
RECORRENTE: BORGES E LOURENÇO LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Omissão de Entradas de Algodão em Pluma. 
Obrigatoriedade de Registro de Todas as operações Praticadas – Punível, via auto 
de infração, o descumprimento de obrigação acessória. 

Omissão de Registro de Saídas. Mercadoria Isenta - Não há que se exigir ICMS pela 
saída de mercadorias isentas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº. 
2008/000954 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 109.153,27 (cento e nove mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e 
sete centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 145.261,28 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um 
reais e vinte e oito centavos), referente o campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 
de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, em multa formal no 
valor de R$ 109.153,27 (Cento e nove mil, cento e cinqüenta e três reais e vinte sete 
centavos), devido a constatação de omissão de entradas de 26.289 arrobas de 
algodão em pluma, relativo ao exercício de 2006, constatado por meio do 
levantamento específico de mercadorias. No campo 5.1, por deixar de recolher 
ICMS na importância de R$ 145.261,28 (Cento e quarenta e cinco mil, duzentos e 
sessenta e um reais e vinte oito centavos), devido a constatação de omissão de 
saídas de 22.939 arrobas de algodão em pluma, relativo ao exercício de 2007.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 52, a julgadora de primeira instância retornou os 
autos ao órgão preparador para que se intimasse o contribuinte a sanar a 
incapacidade processual.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, arguiu as preliminares de ausência de instrução do 
auto de infração, pois, segundo o Artigo 28, inciso II da Lei 1.288/2001, ao auto de 
infração devem ser juntados os documentos da infração em cumprimento ao 
princípio da ampla defesa, portanto, a ausência da entrega dos documentos 
necessários prejudicou a realização da defesa. No mérito, diz que em momento 
algum praticou todas as operações de saída, tendo em vista que várias notas fiscais 
de saída representam operações que foram posteriormente canceladas, em virtude 
da não aceitação pelo cliente do algodão de tipagem VII, considerada de menor 
quantidade; que o agente fiscalizante se restringiu unicamente em avaliar o valor 
das notas fiscais emitidas no exercício de 2007, acusando saída de mercadorias em 
valor inferior aos valores de entradas, abreviando o devido exame, imputou a 
existência de omissão de saída, usando como base de cálculo do ICMS o valor da 
pauta fiscal e aplicando sobre ele o montante da alíquota do tributo. Que ao analisar 
os documentos fiscais o agente fiscalizante não procedeu a conferência do estoque 
da empresa, pois o mesmo pode identificar se houve saída de mercadorias 
tributadas, supondo que parte integrante da suposta venda se encontra no estoque, 
como poderia se imputar tal omissão? E que para apurar a suposta omissão de 
saídas, seria necessário proceder à análise do livro Inventário, fato este que não foi 
realizado. Ao final, requer que seja julgado totalmente improcedente o auto de 
infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de multa 
formal pela omissão de entrada de algodão em pluma e ICMS por omissão de 
saídas de algodão em pluma.

Entende-se que em relação ao contesto 4, que cobra multa formal pela 
omissão de entradas é lícita a cobrança uma vez que é obrigação do contribuinte 
registrar todas as operações, sendo as mesmas isentas, tributadas ou não 
tributadas, fato este que não ocorreu no presente caso.

Quanto a cobrança de ICMS lançada no contexto 5, a mesma não deve 
prevalecer, uma vez que se trata de produtos isentos, portanto, incabível a cobrança 
do ICMS.
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Pelo 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. 2008/000954 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 109.153,27 (cento e nove mil, cento e cinquenta e três reais 
e vinte e sete centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$ 145.261,28 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e 
sessenta e um reais e vinte e oito centavos), referente o campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


