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ACÓRDÃO Nº: 297/2008
PROCESSO Nº : 2007/6850/500062          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7042
RECORRENTE: IRMÃOS & MILHOMENS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa formal. Lançamento de notas fiscais divergente do que determina 
a norma tributária. Escrituração diária dos livros fiscais. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/001179 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$2.995,51 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e 
um centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais, alterando a 
penalidade para o art. 50, IV, alínea “c” da Lei 1.287/01. 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, 
Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 01 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, foi autuada a recolher Multa Formal, na 
importância de R$2.995,51 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
cinqüenta e um centavos), referente a falta de registro de operações de saída de 
mercadorias isentas ou não tributadas  no livro próprio,  conforme constatado 
através do Levantamento Comparativo das Saídas Registradas com 
Documentário Emitido, relativo ao período de 01.02 à 28.02.2006.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que apesar do texto falar 
que a diferença encontrada é relativa ao mês de fevereiro/2006, na verdade o 
levantamento abrange todo ano calendário de 2006, conforme levantamento. Que 
a autuada foi apenada com multa formal, por não ter lançado os cupons fiscais do 
mês de fevereiro/2006, que apesar não lançado diariamente, na última linha da 
folha 12 do livro 3, a soma das vendas do mês, tanto de mercadorias tributadas, 
como retidas foram lançadas. Que a presente impugnação tem o propósito de 
demonstrar erro na penalidade aplicada, pois não guarda correlação com infração 
cometida. Preocupado com a seqüência do processo, dos argumentos não serem 
acatados, do ensejamento de inscrição na dívida ativa. Que há uma falha contida 
no sítio da Secretaria da Fazenda, onde traz o fluxograma com erro. Que o art. 
151 do CTN preceitua, que suspendem o crédito tributário, as reclamações e os 
recursos. Falando sobre o comportamento do Auditor, este lavrou 8 auto de 
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infrações, pois deveria ter uma responsabilidade maior, principalmente os 
comerciantes ligados ao comércio, pois o pesado tributo que é o ICMS, a partir do 
apertado lucro praticado pelos supermercados. Outro fato, foi que o nobre Auditor, 
disse ao Contador da empresa, que suas conclusões fiscais estão zerrando, 
ironizando o profissional. Tanto é verdade que lavrou 3 autos de infrações relativo 
ao conclusão fiscal, desprezando os inventários de 2002, 2003 e 2004. Além de 
ter exigido do funcionário Sr. Nelson que realizasse para o mesmo um 
levantamento específico de mercadorias, tendo deixado o formulário próprio, no 
escritório contábil. Também, falou ao proprietário da empresa, que pelo porte, 
esta deveria ter um Contador próprio e que este (Contador) deveria ter mais 
controle da documentação da empresa. Que por outro, lado pelo porte de sua 
empresa, enquadrada no simples nacional, onde paga em torno de R$ 8.000,00 
de tributos (ICMS e o próprio SIMPLES), não pode ser taxada de sonegadora. 
Que houve uma certa antipatia pelo Contador e pelo Impugnante, ocorrendo 
abuso de autoridade, podendo ser apenado conforme Código Penal Brasileiro. 
Requer, a improcedência do feito. 

Sentença lavrada diz que a demanda é referente a omissão de registro de 
saídas de mercadorias isentas ou não tributadas, relativo ao mês de fevereiro de 
2006 e que a pretensão estatal encontra respaldo na legislação tributária 
estadual. Que o regulamento do ICMS estabelece que os lançamentos no livro 
registro de saídas serão feitos em ordem cronológica, segundo a data de emissão 
dos documentos fiscais, pelo totais diários das operações. Que deve ser 
encerrada ao final do mês, com lançamentos nos livros fiscais com tinta e clareza, 
não podendo atrasar-se por mais de 5 dias. Que o registro do total na última linha, 
contraria frontalmente a legislação tributária. Quanto a penalidade de fato está 
incorreta, mas como se trata de mera sugestão pode ser reformada pelo julgador 
de primeira instância, conforme preceitua o art. 35, I, alínea “e” da Lei nº 
1.287/2001, sem causar nulidade ao procedimento.  Que o CAT não é 
responsável por informações contida no sítio da SEFAZ. Que sua competência 
limita-se aos procedimentos administrativo-tributários. Quanto a conduta do 
agente do fisco, deve ser levada ao Delegado Regional da Receita ou à 
Corregedoria Fazendária, que são órgãos competentes para apurar a denúncia 
sobre a conduta do servidor. Entende assim correto o procedimento, julga 
procedente o auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os argumentos da 
impugnação.

A Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença singular, 
para que seja julgado procedente em parte.
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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 – inscrever-se no cadastro de contribuintes do 
Estado, CAD-ICMS, e manter-se atualizado, na 
conformidade do regulamento;

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou 
substituído;

(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;

(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 – Levantamento Comparativo das Saídas 
Registradas com o Documentário Emitido - CSRDE, possibilitou detectar que o 
contribuinte descumpriu a legislação tributária, deixando de cumprir obrigação 
acessória.

A penalidade aplicada deve ser a do artigo 50, inciso IV, alínea “e” da lei nº 
1.287/2001, e o percentual de multa descrito do auto de infração de 10%.
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Entendo totalmente eficaz o procedimento elaborado pelo agente do fisco, 
visto que as alegações do contribuinte não conseguiram ilidir o procedimento 
corretamente efetuado.     

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito,  
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/001179 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$2.995,51 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e um 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais, alterando a 
penalidade para o art. 50, IV, alínea “c” da Lei 1.287/01.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


