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ACÓRDÃO Nº: 138/2008
PROCESSO Nº: 2007/7000/500088 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.920
RECORRENTE: JOSE CARLOS MARTINS OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.047.739-5

EMENTA: I - ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Registro de 
documentos fiscais com valor a menor no livro de saída. II - Multa Formal. Falta de 
registro no ECF de vendas no varejo; falta de registro de notas fiscais de saídas de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária; utilização de documentos fiscais em 
desacordo com a legislação tributária; e falta de apresentação de documentos fiscais, 
no prazo legal. Lançamento Procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por tipificação incorreta 
das infrações denunciadas, argüida 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 nº 2007/003121 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 302,05 (trezentos e dois 
reais e cinco centavos), R$ 415,48 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito 
centavos), R$ 5.333,20 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos), R$ 
88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), R$ 4.873,00 (quatro mi, oitocentos 
e setenta e três reais), R$ 68,00 (sessenta e oito reais), R$ 2.484,10 (dois mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), R$ 60,00 (sessenta reais), R$ 
34,10 (trinta e quatro reais), R$ 978,40 (novecentos e setenta e oito reais e quarenta 
centavos) e R$ 100,00 (cem reais), referente os campos 4.11 a 14.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker 
e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de março de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa supracitada, foi autuada no valor total de R$ 14.736,71 (quatorze 
mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), referente a cobrança de 
ICMS pela diferença entre os documentos emitidos e o registrado, item 4.1, multa 
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formal no comparativo de saídas, item 5.1 e 6.1 em 2004, Multa Formal no 
comparativo de saída, item 7.1 e 8.1, 2005, Multa Formal no comparativo de saída, 
item 9.1 e 10.1, 2006, Multa Formal no comparativo de saída, item 11.1 e 12.1, 2007 
e Multa Formal pela falta de apresentação de GIAM referente ao mês de abril de 
2007.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
intempestiva, incorrendo em revelia.

O julgador de primeira instância  julgou o auto de infração procedente, 
condenando o contribuinte a recolher os créditos tributários no valor de R$ 302,05, 
campo 4.11, no  valor de R$ 415,48, campo 5.11, referente ao ICMS e Multa formal 
no valor de R$ 5.333,20, campo 6.11, no valor de R$ 88,38, campo 7.11, no valor de 
R$ 4.873,00, campo 8.11 ,  no valor de R$ 68,00, campo 9.11,no valor de R$ 
2.484,10, campo 10.11, no valor de R$ 60,00, campo 11.11, no valor de R$ 34,10, 
campo 12.11 no valor de R$ 978,40, campo 13.11 e R$ 100,00, campo 14.11, 
acrescidos das cominações legais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu a preliminar de nulidade do 
auto por erro na tipificações  das infrações e as penalidades, que não deixou de 
apresentar os livros escriturados eletronicamente, e não deixou de apresentar GIAM, 
nos prazos estabelecidos em lei, pois se tivesse ocorrido teria sido notificado pela 
autoridade competente, que o autuante autuou notas fiscais canceladas, que é 
usuário do ECF e não deixou de emitir notas fiscais quando solicitada por qualquer 
cliente. 

A REFAZ recomendou manutenção da decisão prolatada em primeira instância 
e julgar procedente o auto de infração.

Em análise aos autos, quanto a preliminar de nulidade do auto por erro na 
tipificações  das infrações e as penalidades, argüida pela recorrente, rejeito, pois a 
descrição do ilícito fiscal está em conformidade com a infração tipificada e as 
penalidades apontadas respectivamente. Quanto ao mérito entendo ser correto o 
procedimento adotado pela autoridade fiscal, o demonstrativo levantamento 
comparativo das saídas registradas com o documentário emitido dos exercícios de 
2004/2007, básico do ICMS etc., e a não apresentação ao órgão competente do 
documento GIAM referência abril/2007, todos juntamente com a peça inicial 
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comprovam a ocorrência do ilícito fiscal descrito na acusação fls. 2/6, uma vez que o 
sujeito passivo foi autuado porque deixou de recolher ao erário a importância  pelos 
motivos apontados na peça de acusação e pelo descumprimento de obrigação 
tributária (obrigação de fazer) imposta pela legislação tributária estadual.

Face às considerações acima, entendo que o Auto de infração deve 
prevalecer, tendo em vista que a comprovação dos fatos e direito extintivo de 
qualquer obrigação cumpre a quem alega, não sendo atendido tal determinação legal 
deve prevalecer a peça de acusação.

Diante do exposto, uma vez evidenciada a legitimidade da cobrança do 
imposto, voto pela  confirmação da decisão de primeira instância e procedência do 
auto de infração, condenando   a autuada ao pagamento de: R$ 302,05(trezentos e 
dois reais e cinco centavos), campo 4.11, no  valor de R$ 415,48,(quatrocentos e 
quinze reais e quarenta e oito centavos) campo 5.11, referente ao ICMS e Multa 
formal no valor de R$ 5.333,20, (cinco mil trezentos e trinta e três reais e vinte 
centavos) campo 6.11, no valor de R$ 88,38(oitenta e oito reais e trinta e oito 
centavos), campo 7.11, no valor de R$ 4.873,00,(quatro mil oitocentos e setenta e 
três reais) campo 8.11 ,  no valor de R$ 68,00,(sessenta e oito reais) campo 9.11,no 
valor de R$ 2.484,10,(dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) 
campo 10.11, no valor de R$ 60,00, (sessenta reais)campo 11.11, no valor de R$  R$ 
34,10 ,(trinta e quatro reais e dez centavos) campo 12.11 no valor de R$ 
978,40,(novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) campo 13.11 e R$ 
100,00,(cem reais) campo 14.11, acrescidos  das cominações legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
03 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendário


