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ACÓRDÃO N:3582009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502582
REEXAME NECESSÁRIO: 2.633
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DE PIERI & PIEDADE LTDA.

EMENTA: Omissão de Registro no Livro Próprio. Notas Fiscais de Saídas de 
Mercadorias Tributadas - Não há que prevalecer na totalidade a exigência quando 
restar comprovado que parte das notas fiscais encontravam-se lançadas ou 
canceladas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2008/001604 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 8.734,71 (oito mil, 
setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 3.208,84 (três mil, 
duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 18.507,02 
(dezoito mil, quinhentos e sete reais e dois centavos), referente o campo 5.11. O 
COCRE conheceu e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário. Voto contrário 
da Conselheira Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 30 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
30.450,57 (trinta mil, quatrocentos e cinqüenta reais e cinqüenta e sete centavos), 
proveniente da omissão de registro de notas fiscais de saídas de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro de saídas, consequentemente não levado a efeito 
de tributação no livro de registro de apuração de ICMS, conforme consta do 
levantamento Comparativo das Saídas Registradas com Documentário Emitido, 
relativo aos exercícios de 2006 e 2007, lançados nos contextos 4 e 5, 
respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que, 
em relação ao contexto 5, as notas fiscais de números 093 e 094, no valor total de 
R$ 23.999,80, foram encontradas devidamente lançadas e que a nota fiscal M1 
número 98, cujo valor é R$ 84.865,00, não existe a omissão do lançamento, uma 
vez que se trata de nota fiscal cancelada, pois foi emitida em duplicidade, pois como 
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se pode ver as notas fiscais M1 de R$ 64.893,36 e nota fiscal D1 numero 341 no 
valor de R$ 19.971,64, para o mesmo destinatário, totalizam o valor de R$84.865,00, 
ou seja, o mesmo valor da nota fiscal em comento, diz que o bloco de notas fiscais 
M1, contendo todas as vias da nota fiscal M1 de numero 98, encontra-se em poder 
da autora e a disposição para averiguação.

Ao final, pede que seja excluído dos autos o ICMS proveniente das notas 
fiscais devidamente registradas e da nota fiscal M1 98, cancelada.

Em despacho de folhas 47, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à delegacia de origem para que se intime o sujeito passivo, para no prazo de 48 
horas fazer juntada do bloco de notas fiscais que contenha todas as vias do 
documento fiscal cancelado.

Em despacho de folhas 50, o chefe da Agência de Atendimento de Palmas, 
após juntada do livro de registro de saídas e bloco de notas fiscais M-1 ao processo 
2008/6040/502581, encaminha o presente processo ao CAT, para prosseguimento 
do feito.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo nos valores de R$ 8.734,71, campo 4.1; R$ 17.635,89, parte do 
campo 5.11, todos os valores acrescidos das cominações legais e absolveu o 
contribuinte no valor de R$ 4.079,97, parte do campo 5.11.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo, não arguiu preliminar e, no mérito, diz que quando da apresentação do 
talonário exigidas pela fiscalização foram entregues todos os movimentos da 
empresa, sendo que durante o processo de auditoria restou identificado pela 
fiscalização a falta da 5ª via da nota fiscal nº. 98, fato este que levou a empresa a 
noticiar a policia civil o extravio do referido documento.

Posteriormente à lavratura do auto de infração, já em fase de instrução 
processual, veio a referida nota fiscal aparecer já juntada aos autos, dando à 
fiscalização o ensejo à aplicação da penalidade acima referida. 
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Argumenta que só pelo fato da 5ª via da referida nota fiscal ter sido extraviada 
e posteriormente encontrada sem a devida anotação do seu cancelamento não pode 
ser motivo para penalizar a recorrente.

Ao final, pede que seja anulado o presente auto de infração, pois só assim se 
estará fazendo a mais costumeira justiça.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de 
ICMS pela omissão de registro de notas fiscais de saídas, como se percebe nos 
autos a infração, lançada no contexto 4, não é motivo de impugnação ou recurso por 
parte do contribuinte, quanto ao lançamento constante do contexto 5, resta claro nos 
autos que as notas fiscais de números 93 e 94 estão devidamente lançadas, fato 
este percebido pela julgadora de primeira instância, que excluiu o valor da exigência 
concernente as referidas notas fiscais.

Porém, em grau de recurso o contribuinte traz aos autos provas que a nota 
fiscal de número 98 fora cancelada, e também juntou cópias das notas fiscais 
números 341 e 051, que foram emitidas para o mesmo consumidor e com o valor 
total da nota fiscal de número 98.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a decisão 
de primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração nº. 2008/001604 
e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
8.734,71 (oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 
3.208,84 (três mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 18.507,02 (dezoito mil, quinhentos e sete reais e dois centavos), 
referente o campo 5.11. Conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


