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ACÓRDÃO Nº : 258/2010
PROCESSO Nº : 2009/7270/500439
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.856
RECORRENTE : EDIVAN ALVES DE SOUZA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL : 29.068.927-9

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Operações de Saídas de Mercadorias. 
Registro do ICMS a Menor nos Livros Fiscais – É devida a exigência fiscal quando 
ficar comprovada a existência de débitos lançados a menor, relativos às saídas 
tributadas.

Aproveitamento Indevido de Crédito. Estorno de Crédito não realizado – É legítima a 
reclamação por constatação do não estorno de créditos quando exigido pela 
legislação. 

Multa Formal. Extravio de Notas Fiscais. Falta de Apresentação de Documentos 
Fiscais - Prevalece a reclamação tributária ante a comprovação do descumprimento 
de obrigações acessórias.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade dos contextos 4 a 8, arguída pela REFAZ. Voto 
contrário do conselheiro João Gabriel Spicker. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2009/002120 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
170,82 (cento e setenta reais e oitenta e dois centavos), R$ 253,90 (duzentos e 
cinquenta e três reais e noventa centavos), R$ 38,63 (trinta e oito reais e sessenta e 
três centavos), R$ 156,50 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), R$ 
9,38 (nove reais e trinta e oito centavos), R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) e 
R$ 100,00 (cem reais), referentes aos campos 4.11 a 10.11; respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Voto divergente do conselheiro João Gabriel Spicker, que votou 
pela procedência em parte do auto de infração. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 03 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS RELATORA: Elena Peres Pimentel.
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VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor total de R$ 1.779,23 (hum mil,
setecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), referente ao ICMS não 
registrado e não recolhido, ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS e às 
Multas formais pelo extravio de documentos e falta de apresentação das GIAMS, 
nos exercícios de 2006 e 2007.

          .A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo,  tornando-se revel. 
        

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/002120 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de: R$ 170,82, campo 4.11, R$ 253,90, campo 5.11, R$ 
38,63, campo 6.11, R$ 156,50, campo 7.11, R$ 9,38, campo 8.11. todos acrescidos 
das cominações legais e das multas formais nos valores de R$ 1.050,00, campo 
9.11 e R$ R$ 100,00, campo 10.11, ambos atualizados monetariamente. 

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho,  não argüiu preliminar e, quanto ao mérito, alega que já 
recolheu todos os valores das diferenças encontradas pela auditoria fiscal. E quanto 
as GIAM’s e blocos extraviados fala da inexistência do ilícito fiscal. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão de primeira instância e a 
nulidade do procedimento relativo aos contextos 4 a 8, para que outra auditoria 
possa ser realizada e mantida. Quanto aos contextos 9 e 10 dos autos, por entender 
que a auditoria fiscal elaborada não prima pelas melhores técnicas, não fez um 
trabalho global, fazendo autos de infração, mês a mês, e em discordância com o 
livro de apuração do ICMS, como exemplo, o valor da diferença do ICMS referente 
ao mês de setembro/2007, não ficou configurado tal fato. No mês de outubro de 
2007, a diferença a recolher ao Erário é na importância de R$ 107,96 e não R$ 
253,00, no mês de novembro tem saldo credor no final do mês e no mês de 
dezembro o valor a recolher é na importância de R$ 118,34 e não R$ 156,50 como 
cobrado. Outro fato é o aproveitamento indevido de crédito de R$ 9,38, quando 
fazendo o balanceamento dos débitos e créditos, nada há a recolher ao final do 
período.

Rejeito a preliminar de nulidade dos contextos 4 a 8, arguída pela REFAZ, 
pois ao analisar o levantamento básico do ICMS e o livro de registro de apuração 
percebe-se que comprovam os ilícitos descritos nos contextos 4, 5, 6, 7 e 8, sendo 
que o contribuinte deixou de apurar o imposto devido nos meses de setembro a 
dezembro de 2007 e de efetuar o estorno dos créditos nas entradas das 
mercadorias, proporcionais às saídas com redução de base de cálculo.
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O Boletim de Ocorrências comprova o extravio de notas fiscais série D-1, 
conforme infração descrita no contexto 9 e o relatório de GIAM atesta que o 
contribuinte deixou de apresentar as guias de informações e apurações mensais nos 
meses de julho a outubro de 2007, de acordo com o ilícito descrito no campo 10, 
caracterizando descumprimento de obrigação acessória.

Com estas considerações, entendo que é eficaz a exigência do crédito 
tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da impugnante 
não foram suficientes para ilidir a ação fiscal.

Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade dos contextos 4 
a 8, arguída pela REFAZ, e no mérito,  conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2009/002120 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 170,82 (cento e setenta reais e oitenta e dois 
centavos), R$ 253,90 (duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), R$ 
38,63 (trinta e oito reais e sessenta e três centavos), R$ 156,50 (cento e cinquenta e 
seis reais e cinquenta centavos), R$ 9,38 (nove reais e trinta e oito centavos), R$ 
1.050,00 (um mil e cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), referentes aos campos 
4.11 a 10.11; respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 17 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


