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ACÓRDÃO Nº : 324/2010
PROCESSO Nº : 2007/6040/501986
REEXAME NECESSÁRIO : 2513
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : RODRIGUES FERREIRA E ALMEIDA LTDA- ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.062.367-7

EMENTA: Multa Formal. Falta de Registro de Entrada de Mercadorias. Ausência de 
Documentos que Embasem a Autuação - Não prevalece a exigência fiscal quando o 
levantamento realizado não consegue comprovar a ocorrência do ilícito.

ICMS. Imposto Apurado e Recolhido a Menor. Ausência de Documentos que 
Embasem a Autuação - Não prevalece a exigência fiscal quando o levantamento 
realizado não conseguir comprovar a ocorrência do ilícito.

Multa Formal. Não Apresentação de Livros e Documentos Fiscais a Fiscalização. 
Confirmação do Recebimento nos Autos - Não prevalece a exigência tributária 
quando comprovada a não ocorrência da infração.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por falta de documentos que 
comprove o ilícito descrito, arguida pela REFAZ. Voto divergente dos Conselheiros 
Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. No mérito, por maioria, em 
reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar improcedente 
o auto de infração 2007/002682 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz os valores de R$ 33.215,98 (trinta e três mil, duzentos e quinze reais e noventa e 
oito centavos), R$ 1.669,82 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e 
dois centavos), R$ 3.764,12 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e doze 
centavos), R$ 1.359,62 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e 
dois centavos) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes aos campos 4.11 a 8.11; 
respectivamente. Os conselheiros Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha 
votaram pela nulidade do auto de infração. 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, 
Rubens Marcelo Sardinha e Regina Alves Pinto. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 09 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em cinco contextos. Nos contextos 4 a 6,  para 
que recolha ao Tesouro Estadual, a título de Multa Formal o valor total de R$ 
38.649,92 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois 
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centavos), referente a falta de registro no livro de entrada das notas fiscais de 
aquisição de mercadorias, relativo aos exercícios de 2002 a 2004.

No contexto 7, por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 1.359,62 (um 
mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referente a 
parcela do imposto apurado e recolhido a menor, relativo ao exercício de 2003.

E, no contexto 8, para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de Multa 
Formal, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por deixar de apresentar à
fiscalização os livros e documentos fiscais  relativos ao exercício de 2002.

O contribuinte foi intimado via edital, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

Em despacho as fls.23, a julgadora de primeira instância determina que o 
processo seja devolvido a autora do procedimento ou sua substituta para que seja 
juntadas as cópias das notas fiscais relacionadas no Relatório de Entradas por 
Destinatário da Secretária da Fazenda, referente aos exercícios citados no auto de 
infração.

           Às fls. 26, a autoridade autuante faz juntada das cópias das notas fiscais 
solicitadas em despacho.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte apresentou recurso voluntário alegando que a empresa solicitou 
voluntariamente o TVF para fins de baixa cadastral em 23/06/2006, conforme 
requerimento anexo e que protocolizou a documentação solicitada pela repartição 
para início dos trabalhos do auditor na data de 03/05/2006 e 16/05/2006 conforme 
protocolos anexos, não causando nenhum embaraço a fiscalização.

Aduz, ainda, que posteriormente retornou a secretaria para averiguar se a 
respectiva TVF já havia sido emitida e se deparou com o presente processo 
imputando-lhe multas formais.

Mais tarde, a recorrente teve acesso a TVF que fora concluída somente após 
um ano da protocolização, não sendo possível a baixa cadastral em razão do auto 
de infração em comento.
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Ocorre que a empresa solicitou a auditoria a devolução da documentação 
protocolizada e foi informada pela própria auditoria de que esta não tinha posse 
dessa documentação.

Diante dos fatos a recorrente indaga como seria possível a auditoria provar a 
não escrituração de tais documentos fiscais em livro próprio se a mesma não possui 
os livros para conferência?

Resta claro que a auditoria agiu de má-fé, uma vez que tem em mãos os 
documentos que comprovam a improcedência do alegado.

Em manifestação às fls.52, a Representação Fazendária requer 
esclarecimentos do agente fiscal sobre os documentos protocolados pela recorrente.

Às fls.84, o auditor esclarece que a empresa de fato entregou o requerimento 
de TVF e protocolo de documentos para baixa da empresa, sendo emitida uma 
ordem de serviço para Fabrício Paraguassu e outra para Zenaide Pereira e que 
devido ao acúmulo de trabalho a auditoria não foi realizada de imediato, e que 
quando realizada foi constatado que algumas notas de entradas de mercadorias não 
tinham sido lançadas em livro próprio.

Em nova manifestação a Representação Fazendária requer novos 
esclarecimentos por parte dos auditores.

O auditor Fabrício Paraguassu informou que devido a precariedade das 
condições de trabalho naquele tempo não foi encontrado o protocolo de 
encaminhamento dos documentos entregues pela empresa.

Já a auditora Zenaide Pereira informou que mesmo sem a documentação em 
mãos autuou a empresa por meio de intimação ao Contador responsável, para que 
este prestasse informações sobre os livros e notas fiscais e ainda sobre os bens da 
empresa.

Às fls.99, a Representação Fazendária considera o procedimento irregular e 
recomenda a reforma da decisão prolatada em primeira instância, para que seja 
julgado nulo o presente auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
trabalhado realizado pela auditoria é bastante confuso e não consegue esclarecer 
quais foram os documentos que embasaram a autuação.
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A título de esclarecimento podemos citar o que ocorre no próprio histórico dos 
contextos do auto de infração. No contexto 4, foi constatada pela nobre auditora a 
omissão de registro de entrada de diversas notas fiscais do período de 2002, e ao 
mesmo tempo, no contexto 8 do auto, foi exigida Multa Formal pela falta de 
apresentação dos livros de entrada, saída e apuração do mesmo ano, 2002.

Os fatos relatam falta de coerência no trabalho realizado. Várias 
oportunidades foram dadas nos autos para esclarecimento sobre os documentos 
que embasaram a autuação, aos quais não foram esclarecidos, se limitando a 
auditoria a dizer que não tinha posse dos livros do exercício de 2002, mas aplicou 
multa formal pelo não registro das notas fiscais do ATM.

Assim, entendo que todo o trabalho realizado restou prejudicando, não 
estando apto a embasar as autuações.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por 
falta de documentos que comprove o ilícito descrito, arguida pela REFAZ. No mérito, 
em reexame necessário, voto por modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração 2007/002682 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz os valores de R$ 33.215,98 (trinta e três mil, duzentos e 
quinze reais e noventa e oito centavos), R$ 1.669,82 (um mil, seiscentos e sessenta 
e nove reais e oitenta e dois centavos), R$ 3.764,12 (três mil, setecentos e sessenta 
e quatro reais e doze centavos), R$ 1.359,62 (um mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e sessenta e dois centavos) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes aos 
campos 4.11 a 8.11; respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22 
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


