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ACÓRDÃO Nº : 47/2010
PROCESSO : 2007/7300/500055
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7744
RECORRENTE : COMERCIAL DE EXPLOSIVOS CHAPADA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.057.439-0

EMENTA: ICMS. Levantamento Específico. Saída de Mercadorias Tributadas. Não 
Registro em Livro Próprio - Deve prevalecer o lançamento fiscal quando comprovada 
a omissão de saída de mercadorias.

Multa Formal. Levantamento Específico. Omissão do Registro de Aquisição de 
Mercadorias Tributadas - É devida a cobrança de multa formal quando comprovado 
o descumprimento de obrigação acessória.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de decadência em relação ao contexto 4.1 e 
nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa por obscuridade dos 
contextos 5.11, 7.11, 9.11, 11.11 e 13.11, arguidas pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/005471 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 15.534,28 (quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e oito 
centavos), R$ 400,91 (quatrocentos reais e noventa e um centavos), R$ 47.514,93 
(quarenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e três centavos), R$ 
317,34 (trezentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), R$ 9.755,82 (nove 
mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), R$ 1.208,99 (um 
mil, duzentos e oito reais e noventa e nove centavos), R$ 27.553,07 (vinte e sete mil, 
quinhentos e cinquenta e três reais e sete centavos), R$ 839,80 (oitocentos e trinta e 
nove reais e oitenta centavos), R$ 10.436,58 (dez mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais e cinquenta e oito centavos), e R$ 639,90 (seiscentos e trinta e nove reais e 
noventa centavos), referentes aos campos 4.11 a 13.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de março de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum
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VOTO: A empresa foi autuada em dez contextos. Nos campos 4.11, 6.11, 8.11, 
10.11 e 12.11, por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 110.794,68  (cento 
e dez mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente 
à saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro fiscal próprio, relativo aos 
exercícios de 2002 a 2006. 

E nos campos 5.11, 7.11, 9.11, 11.1 e 13.11 para que recolha ao Tesouro 
Estadual, a título de Multa Formal, o valor total de R$ 3.406,94 (três mil, 
quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos), referente a omissão de 
registro de aquisição de mercadorias tributadas, relativo aos exercícios de 2002 a 
2006.

A autuada foi intimada via postal, compareceu intempestivamente aos autos, 
argüiu preliminar de nulidade aos contextos 5.1, 7.1, 9.1, 11.1 e 13.1, por 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte em razão da discrepância entre o 
teor do contexto da infração e os percentuais aplicados, pois o contexto sugere que 
se trata de obrigação principal, enquanto que a legislação tributária refere-se a 
obrigação acessória, o que causou a obscuridade do contexto. 

Arguiu também preliminar de decadência quanto ao contexto 4.1 em razão da 
autuação ser referente ao exercício de 2002.

No mérito, alega que em razão dos objetivos sociais da empresa não estaria 
sujeito a tributação pelo ICMS e que o autuante desconsiderou indevidamente todas 
as mercadorias objeto de prestações de serviços, o que gerou a diferença de 
estoque e conseqüente autuação.

Ao final, requer que seja acatada a preliminar de Nulidade por Cerceamento 
ao Direito de Defesa quanto aos contextos 5, 7, 9, 11 e 13 e, no mérito, seja julgado 
improcedente o lançamento tributário. 

O julgador de primeira instância julgou procedente o auto de infração, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário em seus valores 
integrais, acrescidos de juros e atualização monetária. 

Às fls. 352 do auto, consta o parcelamento dos itens 5, 7, 9, 11 e 13 já 
iniciados pelo contribuinte.

Intimada da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação do auto de infração para que seja julgado procedente. 
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Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que  a 
preliminar de nulidade levantada pela recorrente não deve prosperar, uma vez que a 
infração ocorreu no ano de 2002 e a intimação ocorreu no ano de 2007, dentro do 
prazo legal. 

Quanto a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa por 
obscuridade dos contextos 5.11, 7.11, 9.11, 11.11 e 13.11, também arguida pela 
recorrente, não deve prevalecer, pois o histórico da autuação é claro e não cerceia o 
direito de defesa do contribuinte.

No mérito, o levantamento específico realizado pela auditora atende a todas 
as técnicas de auditoria, excluindo do levantamento as operações de prestação de 
serviços realizadas pela autuada, constando apenas as operações de 
comercialização, comprovadas por meio de emissão de notas D1, a consumidor 
final, realizadas pela autuada, não restando dúvidas de que ela realiza esse tipo de 
operação. Portanto, acertado o levantamento e a aplicação de multa formal pela 
omissão de registro de aquisição de mercadorias tributadas e recolhimento do ICMS 
referente a saída de mercadorias tributas e não registradas em livro próprio.

De todo o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2007/005471 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 15.534,28 (quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e 
oito centavos), R$ 400,91 (quatrocentos reais e noventa e um centavos), R$ 
47.514,93 (quarenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e três 
centavos), R$ 317,34 (trezentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), R$ 
9.755,82 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), 
R$ 1.208,99 (um mil, duzentos e oito reais e noventa e nove centavos), R$ 
27.553,07 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sete centavos), R$ 
839,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), R$ 10.436,58 (dez mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), e R$ 639,90 
(seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos), referentes aos campos 4.11 a 
13.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


