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ACÓRDÃO Nº: 174/2008 
PROCESSO Nº: 2007/7270/500497
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.951
RECORRENTE: V.A. DE SIQUEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: I – ICMS. Omissão de saídas decorrente de falta de registro de notas 
fiscais de mercadorias tributadas nos livros fiscais. Divergências de soma entre os 
registros nos livros próprios e os documentos fiscais emitidos configura ilícito 
fiscal. Lançamento procedente. II – Multa Formal. Deixar de escriturar notas fiscais  
de mercadorias sem débito do imposto nos livros próprios constitui 
descumprimento de obrigação acessória. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência, 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 2007/003774 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), R$ 40,32 (quarenta reais e 
trinta e dois centavos), R$ 777,60 (setecentos e setenta e sete reais e sessenta 
centavos), R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e R$ 515,00 (quinhentos e quinze 
reais), referente os campos 4.11 a 8.11, 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 foi autuada, no valor total de 1.744,92 (hum mil setecentos e 
quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) referente a falta de 
recolhimento do ICMS, relativo a saídas de mercadorias tributadas como não 
tributadas, saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros de saídas 
referente aos exercícios de 2003 e 2004, e multa formal pelas saídas de 
mercadorias sem débito do imposto, também não registradas nos livros de saídas,  
relativo aos exercícios de 2005 e 2006, constatado através de levantamentos 
comparativo de saídas registradas com documentário emitido.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  dos créditos tributários nos valores de: R$ 182,00, campo 4.1, R$ 
40,32 campo 5.1, R$ 777,60 campo 6.1, R$ 230,00, campo 7.11, e R$ 515,00, 
campo 8.11, acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, não argüiu preliminar e no mérito 
alega que o auditor equivocou-se em sua fiscalização quando elaborou o 
levantamento conclusão fiscal relativo ao mesmo período, que o auto  é 
considerado nulo por não determinar corretamente a liquidez do crédito tributário 
lançado, alega ainda, que não procede  as infrações citadas, devido não haver 
provas materiais produzidas pelo Agente do Fisco que sustente qualquer omissão 
com o propósito de descumprimento da legislação tributária, alega também, que os 
dados constantes da escrita fiscal , desde que devidamente autenticado , que  são 
presumivelmente verdadeiros. Que a argüição de falsidade somente pode 
prosperar se fundada em provas contundentes e inequívocas. Requer a 
improcedência do auto de infração.

Em análise aos autos quanto a alegação de que o período já foi auditado, 
tendo sido elaborado o levantamento conclusão fiscal, não descaracteriza a 
infração apontada, pois o levantamento realizado compreende a análise 
comparativa do valor adicionado pelo contribuinte, ao custo das mercadorias 
vendidas, com o valor adicionado previsto na legislação para o ramo de atividade 
exercida pela empresa, enquanto, o levantamento comparativo de saídas com o 
documentário emitido é o confronto dos valores dos documentos emitidos com os 
valores registrados na sua escrita fiscal, ou seja, são levantamentos distintos, não 
havendo sobreposição de exigência fiscal; a argumentação de que o autuante não 
produziu provas materiais para dar sustentação ao feito, não é cabível, pois o 
autuante juntou aos autos cópias do livro de registro de saídas, das notas fiscais 
que originaram o auto, não foi argüida falsidade da escrita fiscal, pelo contrário, os 
demonstrativos foram elaborados utilizando a escrita fiscal da empresa.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração, por entender que os motivos 
pelos quais a julgadora não acatou as alegações da  impugnante, são suficientes 
para condenar a autuada e estão previstos na legislação tributária.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância considerando o auto de infração 2007/003774 procedente, condenando o 
sujeito passivo da obrigação tributária a recolher o ICMS nos valores de: R$ 
182,00 (cento e oitenta e dois reais) campo 4.1, R$ 40,32 (quarenta reais e trinta e 
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dois centavos) campo 5.1, R$ 777,60 (setecentos e setecentos  setenta  e sete 
reais) campo 6.1, acrescido das cominações legais e multa formal no valor de 
230,00 (duzentos e trinta reais) campo 7.11, e R$ 515,00 (quinhentos e quinze 
reais) campo 8.11, acrescido de atualização monetária.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


