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ACÓRDÃO Nº: 227/2008
PROCESSO Nº : 2007/6890/500172          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7074
RECORRENTE: M V MENEGHELLI 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Constatação de omissão de receitas tributáveis, sem o 
pagamento do imposto devido. Não ilidido o procedimento. Lançamento 
procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 
2007/004522 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 2.012,35 (dois mil e doze reais e trinta e cinco centavos), referente 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os Conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 08 de abril de 2008, o Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, nos contextos seguintes: 
Contexto 4: A importância de R$2.012,35 (dois mil, doze reais e trinta e cinco 
centavos), referente à venda de carvão vegetal para a empresa Fergumar – Ferro 
Gusa do Maranhão – Açailândia-MA., através de notas fiscais emitidas com 
quantitativo de metro cúbico inferior ao volume real da operação, constatado 
através da notas fiscais emitidas por esta empresa,   relativo ao período de 31/08 
à 21/12/2006.
Contexto 5: A importância de R$329,32 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e 
dois  centavos), referente à venda de carvão vegetal para a empresa Fergumar –
Ferro Gusa do Maranhão – Açailândia-MA., através de notas fiscais emitidas com 
quantitativo de metro cúbico inferior ao volume real da operação, constatado 
através da notas fiscais emitidas por esta empresa,   relativo ao período de 11/01 
à 31/01/2007.

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado pelo Erário 
Estadual, fls. 13 dos autos.

Nos termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001, o sujeito passivo é considerado 
revel, presumindo-se verdadeiro o crédito fiscal exigido, passando a análise de 
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direito conforme termo do art. 57 do mesmo diploma legal, que o contribuinte está 
perfeitamente identificado. Que os documentos juntados aos autos comprovam 
que as notas fiscais foram emitidas com quantidades inferiores ao real volume da 
operação, gerando o recolhimento a menor do imposto devido. Conclui, julgando 
procedente o auto de infração.

O contribuinte apresenta recurso voluntário, argumentando que a sentença 
por força da revelia, presumiu verdadeira a matéria fática alegada pelo autuante, 
julgando procedente o auto de infração, mas que o recurso fora postado no prazo 
legal, que por isso não pode considerar a revelia alegada. 

Representação Fazendária, recomenda a manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do feito.

Efetivamente o contribuinte omitiu saídas de mercadorias tributadas, 
deixando de cumprir o que determina a legislação tributária, como segue:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável: 

I – ...

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, 
tributada ou não, inclusive sujeita ao regime de 
substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

Art. 10. É responsável pelo pagamento do ICMS 
devido:

I – o contribuinte em relação às operações ou 
prestações que praticar;

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)

Art. 118. Os estabelecimentos, excetuados os 
produtores agropecuários, emitirão nota fiscal modelo 
1 ou 1-A:

I - sempre que promoverem a saída de mercadorias;
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(do Decreto nº 462/97)

Omissão de saídas de mercadorias tributadas e não escriturada nos livros 
fiscais, conforme determina a legislação em vigor:

Art. 243. O livro registro de saídas, modelos 2 ou 2-A, 
destina-se à escrituração do movimento de saída de 
mercadorias, a qualquer título, do estabelecimento, 
bem como para registro das prestações de serviços de 
transporte e de comunicação.

(do Decreto nº 462/97)

O levantamento procedido constatou a ocorrência de saída de produtos 
com quantitativo de metro cúbico inferior ao volume real da operação, constatado 
através das notas fiscais emitidas pela empresa remetente, como complemento 
ao volume real da operação.  

E, em suas razões em nenhum momento, conseguiu ilidir o procedimento 
corretamente efetuado pelo agente do fisco, limitou-se a reclamar de uma 
preliminar de revelia, ocorrida em primeira instância. Deixou passar esse 
momento ou não tinha nenhum argumento forte para combater o procedimento 
lavrado. 

Face a isso, entendo correto o procedimento, nenhum mácula foi 
encontrado no procedimento, motivo pelo qual deve prevalecer neste contencioso.

De todo exposto e 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 2007/004522 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 2.012,35 (dois mil e doze reais 
e trinta e cinco centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


