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ACÓRDÃO Nº: 431/2008
PROCESSO Nº: 2001/6300/000160
REEXAME NECESSÁRIO:1710
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO 

EMENTA: A constatação de registros a menor ou a maior de registros nos livros 
próprios que os documentos fiscais emitidos, configuram ilícito fiscal punível na 
forma da legislação tributária. Procedente o lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de perempção do recurso, argüida pelo Presidente. Voto 
contrário da Conselheira Relatora. No mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, modificar a decisão de primeira instancia, que julgou procedente  em 
parte o auto de infração  Nº 31577 e condenar o sujeito passivo  ao pagamento do 
crédito tributário  no valor de R$7.354,41 (sete mil trezentos e cinqüenta e quatro 
reais e quarenta e um centavos). O COCRE conheceu e negou provimento ao 
recurso voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela  Fazenda 
Pública . Participaram da sessão  de julgamento os conselheiros  Fabíola Macedo 
de Brito, João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha e Elena Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de maio de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR : Fabíola Macedo de Brito 

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher o ICMS, na 
importância de R$7.792,05 (sete mil setecentos e noventa e dois reais e cinco 
centavos),por não registrar em livros fiscais próprio, notas fiscais de saída, 
conforme constatado em Levantamento CSRDE (comparativo de saídas 
registrados com documento emitido), conforme descrição histórica no campo 4.1, 
do auto de infração datado no dia 28/06/2001.

A autuada alegou que: “o débito levantado é baseado nas notas fiscais 
canceladas; que todas as notas estavam grampeadas no bloco e escritos o 
motivo do cancelamento  na 1ª via; que houve falha em escrever na 2ª via; que a 
nota fiscal de n. 24 implicou na devolução da mercadoria e tinha a nota de 
devolução grampeada no bloco”.

Às fls. 61 à 63 do presente feito, a Julgadora de Primeira Instância, 
sentenciou que a autuada não descaracterizou o ilícito fiscal, porém afirma que a 
base de cálculo descrita 4.6 deve ser reformada para R$ 43.261,24 (quarenta e 
três mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) e o valor 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 31577

originário autuado no campo 4.9 para R$ 7.354,41 (sete mil trezentos e cinqüenta 
e quatro reais e quarenta e um centavos), julgando pela procedência em parte do 
auto de infração e condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário.

Tendo em vista que a autuada deixou de se manifestar dentro do pra legal, 
o feito foi encaminhado  para a Agência Competente para notificar o contribuinte  
da cobrança administrativa  amigável (CADA), nos termos da Lei n. 1288 de 28 de 
dezembro de 2001, a recolher o crédito tributário, no prazo de (20) vinte dias , sob 
pena de imediata inscrição na Dívida Ativa, conforme verifica – se às fls. 70 à 75.

Somente no dia 04 de dezembro de 2007, a autuada através de seu 
representante legal, impetrou recurso voluntário.

Os autos foram encaminhados ao COCRE e após análise mais acirrada do 
auto de infração, julgou procedente o auto de infração, tendo em vista que não 
constam nos autos qualquer elemento que possa descaracterizar o ilícito fiscal. 

De todo exposto, voto, considerando que o levantamento que deu suporte  
ao auto de infração foi elaborado corretamente e autuada deixou de manifestar 
dentro do prazo legal julgo procedente o auto de infração, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do credito tributário no valor de R$ 7.354,41 (sete mil 
trezentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e um centavos). 

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


