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ACÓRDÃO Nº : 209/2010
PROCESSO : 2002/6100/000002
RECURSO VOLUNTÁRIO : 5.154
RECORRENTE : SUPERMERCADO IPÊ LTDA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.057.438-2

EMENTA: ICMS. Falta de Registro de Notas Fiscais de Entradas. Equívoco na 
Aplicação da Infração - Improcede o Auto de Infração que exige imposto, quando 
deve ser exigido multa formal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº. 31214 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 6.002,32 (seis mil, dois 
reais e trinta e dois centavos), referente ao campo 4.11. O Senhor Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
18 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.
CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 6.002,32 
(seis mil e dois reais e trinta e dois centavos), relativo ao não lançamento de notas
fiscais de aquisição de mercadorias relativo aos exercicios de 1999 a 2001, 
conforme relação de entradas e cópias dos livros.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, arguiu preliminar de nulidade 
por desatendimento ao artigo 57, que exige a descrição clara, precisa e resumida 
dos fatos; que o agente do fisco fez o lançamento sem ter uma comprovação dos 
fatos, pois o fez baseado numa relação de computador, sem ter nenhuma prova 
concreta da origem dos fatos.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que a Fazenda Pública não 
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andou bem em sua colocação e determinação, sendo que não deve condenar uma 
microempresa sem o devido processo legal. Diz, também, que o fisco não 
apresentou provas concretas e que sem a origem dos fatos o ilícito não pode ser 
comprovado.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, sugere que o processo 
seja convertido em diligência, para que a Fazenda Pública comprove os fatos, 
através de documentos.

Em julgamento pelo COCRE o processo foi convertido em diligência para que 
a Coordenadoria de Fiscalização promova a juntada das notas fiscais constantes do 
relatório, por destinatário.

Em atendimento à Resolução do COCRE, outro agente do Fisco diz que 
algumas notas fiscais não foram localizadas, por não estarem ainda arquivadas.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS pela omissão de 
registro de entradas de mercadorias.

Entendo que a presente autuação não deve prevalecer, uma vez que quando 
ocorre a falta de registro de notas fiscais de entradas deverá ser aplicada multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória e não exigir ICMS.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº. 31214 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
6.002,32 (seis mil, dois reais e trinta e dois centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


