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ACÓRDÃO Nº: 387/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501631          
REEXAME NECESSÁRIO: 2534
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DIVIFORMIKA COMERCIAL LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária por Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Não Registradas no Livro Fiscal Próprio - Há que ser julgado procedente 
o lançamento do crédito tributário, por haver detectado diferença de imposto a 
recolher, em levantamento tecnicamente correto.

Multa Formal. Extravio de Vias das Notas Fiscais. Apresentação de Algumas Notas 
Fiscais Reclamadas na Ação Fiscal - Deve ser julgado procedente em parte o 
lançamento que cobra multa por extravio de notas fiscais, sendo abatido na parte 
apresentada.       

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2008/001028 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.686,00 (dois mil, 
seiscentos e oitenta e seis reais), R$ 6.882,74 (seis mil, oitocentos e oitenta e dois 
reais e setenta e quatro centavos), R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa 
reais) e R$ 12.963,00 (doze mil, novecentos e sessenta e três reais), referente os
campos 4.11 à 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais e improcedente o 
valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais), referente o campo 6.11. Os conselheiros 
João Gabriel Spicker e Raimundo Nonato Carneiro votaram pela procedência total 
do auto de infração, alterando a penalidade do campo 6.14 para a do Art. 50, VII, § 
5º da Lei nº 1.287/2001. O COCRE conheceu e negou provimento ao recurso 
voluntário. O Sr. Ricardo Shinith Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, Mário Coelho Parente e com voto 
vencedor Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de 
maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
CONS.  AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 
e 7.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 15.649,00 (Quinze mil, 
seiscentos e quarenta e nove reais), referente às saídas de mercadorias tributadas, 
não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 2003 e 2007, constatadas 
por meio do levantamento básico do ICMS. No campo 5.1, por deixar de recolher 
ICMS na importância de R$ 6.882,74 (Seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 
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setenta e quatro centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, não 
registradas nos livros próprios, relativo ao exercício de 2003, constatado por meio do 
levantamento comparativo de saídas e cópia do livro de registro de saídas e cópias 
das notas fiscais. No campo 6.1, em multa formal no valor de R$ 8.500,00 (Oito mil e 
quinhentos reais), pelo extravio dos livros e documentos fiscais a seguir 
relacionados, Notas fiscais D-1 n.º 800 a 850 1101 a 1200 e de n.º1301 a 2000, 
conforme consta do boletim de ocorrência número 1511/2008, emitido 02/05/2008.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retorna os autos ao órgão preparador para 
intimar o sujeito passivo, para fazer juntada de todas as notas fiscais série D-1 
localizadas.

O contribuinte junta 07 blocos de notas série M-1.

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 ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.686,00, 
campo 4.11; R$ 6.882,74, campo 5.11, no valor de R$ 12.963,00 campo, 7.11 e R$ 
7.490,00, campo 6.11, todos os valores acrescidos das cominações legais, e 
absolvendo o valor de R$ 1.010,00, parte do campo 6.11.

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

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instancia e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar e, no mérito, diz que em relação 
ao contexto 4, o autor do procedimento está cobrando ICMS em duplicidade com o 
contexto 5, uma vez que ambos os contextos tratam do mesmo período, em relação 
ao contexto 5, diz que tem deixado de recolher ICMS por imperícia do seu contador, 
porém, a nota fiscal M-1 710 foi devidamente contabilizada e o imposto recolhido. 
Quanto ao contexto 6, diz que apenas não foram apresentadas as notas fiscais de 
números 1301 a 2000, que as mesmas não foram utilizadas e que a partir da nota 
fiscal de numero 1179 as notas não foram mais utilizadas, considerando que a 
empresa passou a gozar dos benefícios do termo de acordo que não a obriga mais a 
utilizar este tipo de nota fiscal; quanto ao contexto 7, diz que o crédito cobrado pelo 
agente do fisco não condiz com a realidade, pois inexiste conforme planilha 7 em 
anexo. Afinal, requer que seja julgado improcedente o crédito tributário.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

O trabalho fiscal realizado relativo aos contextos 4 e 7 refere-se a omissão de 
saídas não registradas e não recolhidas no tempo próprio, constatado através do 
levantamento básico do ICMS, onde foram anexados documentos necessários a 
sustentação de sua tese. Já o contribuinte argumenta que o crédito tributário não 
condiz com a realidade e é inexistente, entretanto, nada juntou que pudesse ilidir o 
procedimento.

Diz mais, que o contexto 5, está sendo cobrado imposto duas vezes, 
entretanto não foi verificado tal fato. O contribuinte acaba por confessar que algumas 
notas fiscais não foram lançadas por imperícia do profissional da contabilidade.

Entendo que ficou correto o procedimento fiscal, pois, nada foi trazido que 
pudesse efetivamente contestá-lo ou ilidi-lo. Por isso, quanto a esses contextos, 
deve ser mantido in totum.

  
Quanto à multa formal refere-se a extravio de notas fiscais e estes traz a 

colação que deve ser excluída toda a multa cobrada. Entretanto, entendo que deve 
ser mantida a cobrança relativa às notas fiscais que não foram apresentadas.

Com essas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença 
prolatada em primeira instância, por entender que estarei assim, fazendo a 
verdadeira justiça fiscal.   

De todo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, por confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2008/001028 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.686,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais), R$ 6.882,74 
(seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), R$ 7.490,00 
(sete mil, quatrocentos e noventa reais) e R$ 12.963,00 (doze mil, novecentos e 
sessenta e três reais), referentes aos campos 4.11 à 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais), 
referente o campo 6.11. Conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


