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ACÓRDÃO Nº : 297/2010
PROCESSO : 2009/6640/500733         
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.864
RECORRENTE : COMERCIAL DE ROLAMENTOS LOBO LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.000.919-7

EMENTA: Omissão de Registro de Notas Fiscais de Entradas. Exigência de ICMS 
Normal. Mercadorias Sujeitas ao ICMS Substituição Tributária. Histórico com 
Exigência Tributária Divergente da Apurada em Levantamento – É nulo o 
lançamento que não determina com precisão a exigência tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento pela divergência do 
histórico com os levantamentos, arguida pela REFAZ e julgar extinto o processo, 
sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Ismarlei Vaz da Silva. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 31 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: O contribuinte foi autuado a recolher aos cofres públicos o ICMS no valor 
de R$ 17.990,17 (dezessete mil, novecentos e noventa reais, dezessete 
centavos), referente as notas fiscais não registradas no livro próprio no período de 
janeiro a dezembro de 2004, conforme relação de notas fiscais.  

Foi juntado ao auto de infração Termo de Aditamento (fls. 02) alterando o 
valor originário do ICMS a ser recolhido, para R$ 13.323,17 (treze mil, trezentos e 
vinte e três reais, dezessete centavos). Foi anexado também, levantamento 
substituição tributária e cópias das notas fiscais não lançadas.

           Intimado por ciência direta, o contribuinte não comparece ao processo, 
sendo lavrado termo de revelia às fls. 24. 

O julgador de primeira instância julga o auto de infração procedente, 
conforme Termo de Aditamento, acrescido das cominações legais.
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Intimado da decisão de primeira instância, via postal, o contribuinte 
comparece tempestivamente aos autos, com as seguintes alegações: que ao 
verificar seu livro registro de entradas encontrou várias notas fiscais lançadas, 
citando o livro e as folhas dos respectivos registros. Contesta a revelia aplicada 
pela julgadora de primeira instância. Que os créditos tributários encontram-se 
prescritos, que embora o representante da recorrente tenha dado ciência do auto 
de infração em 31/12/2009, a data da ciência passa a ser 26/04/2010, data em 
teve ciência do Termo de Aditamento e da sentença, pois com o Termo de 
Aditamento modificou-se a data do auto de infração. Ressalta que o auto foi 
aditado em 08/01/2010.   

A Representação Fazendária, considerando que a falta de registro de notas 
fiscais em livro próprio ensejaria na aplicação de multa formal; que o item 4.3 –
levantamento de origem consta DO ICMS e que o levantamento juntado foi 
Levantamento do ICMS ST; que o item 4.5 – exigência tributária aponta ICMS 
normal, que conforme o levantamento juntado seria ICMS ST; recomenda a 
reforma da sentença de primeira instância, para que seja julgado nulo o auto de 
infração.

           Ao analisar o processo constata-se que o autor do procedimento 
cobra ICMS normal pelo não registro de notas fiscais de entradas, junta 
levantamento do ICMS ST para fundamentar sua pretensão, verificando-se duas 
situação incongruentes, cobra ICMS normal de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária e junta levantamento ICMS ST para cobrar falta de registro 
notas fiscais de entradas, caracterizando divergência do histórico com os 
levantamentos em que se baseou. Portanto, não cumprindo o que determina o art. 
35, inciso I, alínea “c” da Lei 1288/01, a seguir:

Art. 35. O Auto de Infração:

I - formaliza a exigência do crédito tributário e 
contém, no mínimo:

c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e 
indicação do período de sua ocorrência;

Face ao exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade do 
lançamento pela divergência do histórico com os levantamentos, arguida pela 
REFAZ e julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito.     

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 30 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


