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ACÓRDÃO Nº : 243/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/501998
REEXAME NECESSÁRIO : 2792
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : BECKMANN E HAEFFNER LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.569-9

EMENTA: ICMS. Levantamento da Conta Caixa. Saída de Mercadorias Tributadas. 
Sem Registro No Livro Próprio. Prevalece a exigência tributária quando comprovado 
por levantamento próprio o não recolhimento do imposto.

Multa Formal. Falta de Registro em Livro próprio. Notas Fiscais de Entrada -
Caracteriza o descumprimento de obrigação acessória o não registro de documentos 
fiscais em livro próprio.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº 2009/001142 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 498,66 (quatrocentos e 
noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), R$ 2.051,06 (dois mil, cinquenta e 
um reais e seis centavos), R$ 5.791,75 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e 
setenta e cinco centavos), R$ 833,98 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e oito 
centavos), R$ 1.889,31 (um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e um 
centavos), e R$ 1.516,28 (um mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O COCRE conheceu e negou provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 19 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada nos contextos 4, 5 e 6 por deixar de recolher o ICMS 
no valor de total de R$ 8.341,47 (oito mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta 
e sete centavos), referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no 
livro próprio, relativo aos exercícios de 2006 a 2008, conforme constatado por meio 
do Levantamento da Conta Caixa.

E, autuada nos contextos 7, 8 e 9, para que recolha ao Tesouro Estadual, a 
título de Multa Formal, o valor total de R$ 4.239,57 (quatro mil, duzentos e trinta e 
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nove reais e cinqüenta e sete centavos), referente a falta de registro de notas fiscais 
de entrada no livro próprio, relativo aos exercícios de 2006 a 2008.

Intimada do auto de infração a empresa apresentou impugnação tempestiva, 
argüindo preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa, em razão da descrição da infração não abranger de forma clara e precisa os 
atos praticados pela recorrente, assim como a descrição do período que ocorreu a 
infração, o que prejudicou a defesa.

No mérito, alega que o levantamento contém diversos erros e que o crédito 
alegado pela autoridade autuante não é devido pelo contribuinte. Relata que, na 
condição de indústria, é portador do TARE nº 1.376/03, que lhe autoriza a beneficiar-
se do crédito presumido de 15% do valor das operações internas de saídas de 
mercadorias tributadas a 17% e de 10% do valor das operações internas de saídas 
de mercadorias tributadas a 12%.

Que a Lei 1385/03, no seu art. 4º, prevê o crédito presumido nas saídas 
internas e interestaduais de produtos industrializados pala própria beneficiária, de 
forma que a carga tributária efetiva corresponda a 2%. Entende que essa hipótese 
incide justamente nas mercadorias que possuem a redução de base de cálculo de 
29,41%, incidindo tão somente uma carga tributária de 2% e não de 12% como 
entendeu a autuante.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento da Multa Formal no valor total 
de R$ R$ 4.239,57 (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e cinqüenta e sete 
centavos), referente aos contextos 7 a 9 , acrescido de atualização monetária. E 
absolvendo a autuada no valor total de R$ R$ 8.341,47 (oito mil, trezentos e 
quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), referente aos contextos 4 a 6, por 
serem improcedentes.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da decisão prolatada em primeira instância para julgar procedente o auto de 
infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo que apesar de haver eventual 
ocorrência de saldo credor em conta caixa, levar a presunção de saída de 
mercadorias tributadas sem o pagamento do imposto, por meio do Levantamento 
Conta Caixa, não é adequado para os produtos sujeitos a Substituição Tributária.
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Quanto à aplicação de Multa Formal, entende que não há razão para se 
manter, pois as únicas operações de entrada no estabelecimento da recorrente 
corresponde à compra de embalagens, energia e água para o seu produto. As 
embalagens são insumos no processo de industrialização do gelo, conforme TARE, 
sendo isenta a tributação e consequentemente tratando-se de operações não 
tributadas, não cabendo a aplicação de Multa Formal.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomenda que seja 
reformada a sentença de 1º instância para que julgue procedente o auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
levantamento elaborado pela autoridade autuante atende as técnicas de auditoria e 
está correto.

O argumento utilizado pela julgadora de primeira quanto aos itens 4 a 6, de 
que a operação subseqüente está sujeita ao ICMS –ST e, assim, não estando 
sujeita ao pagamento do ICMS, não deve prevalecer no presente caso, uma vez que 
a autuada é uma indústria e é responsável pelo pagamento do ICMS próprio e pela 
retenção do imposto das operações subseqüentes.

Em relação a exigência de Multa Formal por falta de registro de notas fiscais 
de entrada no livro próprio, referente aos itens 7 a 9 do auto de infração, também é 
correta a exigência, uma vez que restou comprovada a falta do registro,
caracterizando o descumprimento de uma obrigação acessória.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto reformando a 
decisão de primeira instância para, julgar procedente o auto de infração de nº 
2009/001142 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos
valores de R$ 498,66 (quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis 
centavos), R$ 2.051,06 (dois mil, cinquenta e um reais e seis centavos), R$ 5.791,75 
(cinco mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), R$ 833,98 
(oitocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), R$ 1.889,31 (um mil, 
oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), e R$ 1.516,28 (um mil, 
quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), referentes aos campos 4.11 a 
9.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 03 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


