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ACÓRDÃO Nº:400/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503068
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7608
RECORRENTE: PANIFICADORA COLOMBO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Extravio de Notas Fiscais e Livros – Há que prevalecer a 
exigência fiscal quando comprovadamente ficar caracterizada a infração denunciada.

ICMS. Levantamento Básico. Aproveitamento Indevido de Crédito. Substituição 
Tributária - Não é devida a reclamação fiscal quando o contribuinte apresenta provas 
sobre a utilização das mercadorias em processo de industrialização.  

ICMS. Levantamento da Conta Caixa. Vendas de Mercadorias Tributadas. Não 
Registro no Livro Próprio. Saldo Inicial não Comprovado e Pagamentos não 
Contabilizados – É devido o lançamento quando elaborado em consonância às 
normas de auditoria, não sendo convincentemente contestado pelo contribuinte.

Levantamento Comparativo de Saídas Registradas com o Documentário Emitido. 
Falta de Registro de Notas Fiscais nos Livros Próprios – Há que ser confirmado o 
lançamento quando comprovadamente o contribuinte deixar registrar notas fiscais de 
saídas de mercadorias tributadas.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, 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 
2008/001967 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 9.760,00 (nove mil, setecentos e sessenta reais), R$.240,00 
(duzentos e quarenta reais), R$.6.608,64 (seis mil, seiscentos e oito reais e sessenta 
e quatro centavos), R$.2.292,48 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e 
quarenta e oito centavos), R$.3.536,83 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e 
oitenta e três centavos) e R$. 779,29 (setecentos e setenta e nove reais e vinte nove 
centavos), referentes os campos 4.11, 5.11, 9.11. 12.11 a 14.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$.9.425,77 (nove mil, 
quatrocentos e vinte cinco reais e setenta e sete centavos), R$.851,97 (oitocentos e 
cinqüenta e um reais e noventa e sete centavos), R$.5.970,59 (cinco mil, novecentos 
e setenta reais e cinqüenta e nove centavos), R$.8.723,13 (oito mil, setecentos e 
vinte e três reais e treze centavos) e R$.3.079,82 (três mil, setenta e nove reais e 
oitenta e dois centavos), referentes os campos 6.11 a 8.11, 10.11 e 11.11, 
respectivamente, conforme termo de aditamento de fls. 169 a 171.  O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
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da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 14 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO: A empresa foi autuada em vários contextos: 
Contexto 4.1 - Multa Formal no valor de R$. 9.760,00 (nove mil, setecentos e 
sessenta reais), pelo extravio de 976 NFS D-1 de nº 002675 a 003650, conforme 
boletim de ocorrência nº 1.234/2008, de 12/06/2008.  5.1 - Multa Formal no valor de 
R$. 240,00 (duzentos e quarenta reais), pelo extravio dos livros de apuração do 
ICMS, de saída e de inventário, referente a 2003, conforme boletim de ocorrência nº 
1.234/2008 de 12/06/2008. Contexto 6.1, por aproveitamento indevido de crédito no 
valor de R$. 9.425,77 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e sete 
centavos), referente ao período de 01.01.2003 a 31.12.2003. Contextos 7.1; 8.1; 
10.11 e 11.11, no valor total de R$.18.625,51 (dezoito mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais e cinqüenta e um centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito, 
correspondendo: Contexto 7.1 – período de 01.01.2004 a 31.12.2004; Contexto 8.1 
–  período de 01.01.2005 a 31.12.2005; Contexto 10.11 – período 01.01.2006 a 
31.12.2006; Contexto 11.11- período de 01.01/2007 a 30.06.2007. Contexto 9.1 - No 
valor de R$. 6.608,64 (seis mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro 
centavos), referente a venda de mercadorias tributadas não registradas nos livros 
próprios, presumidas pela ocorrência de saldo inicial não comprovado, pagamentos 
não contabilizados relativo ao período de 01.01.2004 a 31.12.2004, conforme notas 
fiscais, duplicatas, recibos e pagamento de despesas e levantamento conta caixa. 
Contextos – 12.1; 13.1 e 14.1 – no valor total de R$. 6.933,28 (seis mil, novecentos 
e trinta e três reais e vinte oito centavos), referente à venda de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro fiscal próprio, relativa aos períodos de 
01.01.2006 a 31.12.2006; 01.01.2007 a 30.06.2007 e 01.01.2005 a 31.12.2005.

Em despacho da julgadora de primeira instância, de fls. 166/167, esta relata 
que as infrações tipificadas nos campos 6.13, 7.13, 8.13 e 11.13, por si só não 
descrevem a conduta ilícita praticada pelo sujeito passivo, devendo ser 
complementada pelo art. 45, inciso XVIII da Lei nº 1.287/01, assim como o artigo 
tipificado no campo 10.13 (escrituração de livros fiscais) não se refere ao contexto 
descrito no campo 10.1 (aproveitamento indevido de crédito). Que a penalidade 
sugerida no campo 5.15 (confecção ou impressão de documentos fiscais sem 
observância das exigências legais) está em desacordo com o contexto descrito no 
campo 5.11 do auto (extravio dos livros), e que alíquota de 12% informada no campo 
9.9, é utilizada somente nas saídas interestaduais, e no caso descrito a base de 
cálculo informada no campo 9.8 deve ser reduzida e a alíquota aplicada deve ser 
17%.
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Que não foi concedida a redução da base de cálculo na apuração do imposto 
devido, constatada através do levantamento comparativo das saídas registradas 
com documento emitido do exercício de 2005, descrito no campo 14, determinando 
o retorno dos autos para que o auditor, ou seu substituto, reveja as infrações 
tipificadas nos campos 6.13, 7.13, 8.13, 10.13 e 11.13; a penalidade sugerida no 
campo 5.15; a alíquota informada no campo 9.9; as bases de cálculos descritas nos 
campos 9.8 e 14.8 e o valor originário lançado no campo 14.11, através de termo de 
aditamento.

No Termo de aditamento de fls. 169/171, a auditora autuante fez as seguintes 
alterações: Campo 5.15; Campo 6.13; Campo 7.13; Campo 8.13; Campo 9.8; 
Campo 10.13; Campo 11.13; Campo 14.8 e Campo 14.11.

Intimado do Termo de Aditamento, o contribuinte compareceu aos autos, 
requerendo para seja declarado sem efeito o auto de infração, em virtude do Parecer 
SEFAZ/DEREG nº 263/2004, no qual autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS, 
uma vez que será utilizada como ingrediente na industrialização.

Em sentença, a julgadora de primeira instância conheceu da preliminar 
argüida, negou-lhe provimento, julgou procedente o auto de infração nº 
2008/001967, condenando o sujeito passivo às multas formais nos valores de 
R$.9.760,00 (nove mil, setecentos e setenta reais), campo 4.11; 240,00 (duzentos e 
quarenta reais), campo 5.11, com a penalidade do campo 5.15 do termo de 
aditamento de fls. 169, e dos créditos tributários, no valor de R$. 9.425,77 (nove mil, 
quatrocentos e vinte cinco reais e setenta e sete centavos), campo 6.11; R$. 851,97 
(oitocentos e cinqüenta e um reais e noventa e sete centavos), campo 7.11; R$. 
5.970,59 (cinco mil, novecentos e setenta reais e cinqüenta e nove centavos), 
campo 8.11; R$. 6.608,64 (seis mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro 
centavos), campo 9.11; R$. 8.723,13 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e treze 
centavos), campo 10.11; R$. 3.079,82 (três mil, setenta e nove reais e oitenta e dois 
centavos), campo 11.11; R$. 2.292,48 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e 
quarenta e oito centavos), campo 12.11; R$. 3.536,83 (três mil, quinhentos e trinta e 
seis reais e oitenta e três centavos), campo 13.11 e R$. 779,29 (setecentos e 
setenta e nove reais e vinte nove centavos), campo 14.11 do termo de aditamento 
de fls. 171, mais atualizações monetárias.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, alegando que é improcedente a cobrança dos valores 
referente ao crédito aproveitado, fazendo juntada de algumas notas fiscais.

Que não foi observado, no mês de julho de 2004, que a autora lançou o valor 
de R$. 18.344,77 (dezoito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete 
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centavos), no levantamento do caixa, como pagamentos não contabilizados, não 
estando clara a sua origem, que vem supostamente de uma diferença apurada a 
menor no diário, através de outro lançamento, requerendo a preliminar de nulidade 
do contexto 9.1. 

Com relação aos contextos 12.1, 13.1 e 14.1, nos exercícios de 2006, 2007 e 
2005, a autora do procedimento não separou as mercadorias normais com a saída 
sem débito do ICMS, que no levantamento elaborado pela recorrente encontrou erro. 
Requerendo a adoção do previsto no art. 50, § 5º, da Lei 1.287/01; com relação aos 
contextos 4.1 e 5.1; pela improcedência dos contextos 6.1, 7.1, 8.1, 10.1 e 11.11, 
nulidade contexto 9.1 por imprecisão no levantamento e cerceamento ao direito de 
defesa, e quanto aos contextos 12.1, 13.1 e 14.1, vendas de mercadorias não 
tributadas e não escrituradas; nulidade por erro no levantamento. O contribuinte faz 
juntada dos documentos de fls. 209/523.

A Representação Fazendária manifestou-se pelo acatamento parcial das 
alegações do contribuinte, referente ao aproveitamento dos créditos da substituição 
tributária, objeto das reclamações narradas nos contextos 6.1, 7.1, 8.1, 10.1 e 11.11, 
recomendando a reforma parcial da sentença.

Diante do acima exposto, considerando as alegações da autuada e o parecer 
da REFAZ, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2008/001967 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$.9.760,00 (nove mil, setecentos e sessenta reais), 
R$.240,00 (duzentos e quarenta reais), R$.6.608,64 (seis mil, seiscentos e oito reais 
e sessenta e quatro centavos), R$.2.292,48 (dois mil, duzentos e noventa e dois 
reais e quarenta e oito centavos), R$.3.536,83 (três mil, quinhentos e trinta e seis 
mil, oitocentos e três centavos) e R$. 779,29 (setecentos e setenta e nove reais e 
vinte nove centavos), referentes os campos 4.11, 5.11, 9.11. 12.11 a 14.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$.9.425,77 
(nove mil, quatrocentos e vinte cinco reais e setenta e sete centavos), R$.851,97 
(oitocentos e cinqüenta e um reais e noventa e sete centavos), R$.5.970,59 (cinco 
mil, novecentos e setenta reais e cinqüenta e nove centavos), R$.8.723,13 (oito mil, 
setecentos e vinte e três reais e treze centavos) e R$.3.079,82 (três mil, setenta e 
nove reais e oitenta e dois centavos), referentes os campos 6.11 a 8.11, 10.11 e 
11.11, respectivamente, conforme termo de aditamento de fls. 169 a 171.

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. Relator

Representante Fazendário


