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ACÓRDÃO Nº:404/2009
PROCESSO: 2008 / 7270 / 500299
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7624
RECORRENTE: CLEBER RODRIGUES NOGUEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Levantamento Comparativo Contábil Fiscal. Saída de Mercadorias 
Tributadas. Não Registro no Livro Próprio - Não deve prevalecer a reclamação fiscal 
por descaracterização da infração denunciada diante das provas apresentadas pela 
autuada. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001920 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$.17.489,57 
(dezessete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos). O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazendo Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 16 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em um único contexto por ter deixado de recolher 
ICMS na importância de R$.17.489,57 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e nove 
reais e cinqüenta e sete centavos), referente à saída de mercadorias tributadas, não 
registradas nos livros próprios, relativa ao período de 01.01.2006 a 31.12.2006, 
constatado por meio do levantamento comparativo contábil fiscal.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, aduzindo que 
não foi constatada pelo suplicante diferença, anexando cópia do livro de Saída de 
2006 e páginas do Livro Diário nº 2, de 2006, requerendo para que seja julgado 
improcedente, fazendo juntada dos documentos.

Em despacho da julgadora de primeira instância foi determinando o retorno a 
Delegacia Tributária de Palmas, para que o autor do procedimento ou seu substituto, 
informe o artigo descrito acima através de termo de aditamento, visto que não foi 
informado no campo 4.13 do auto de infração o artigo da Lei nº 1.287/01 a que se 
refere o inciso III. 

Em Termo de Aditamento, de fls. 48, o auditor ratificou o campo 4.13 -
Infração: art. 44, inciso II e III da lei 1.287/01, c/c com art. 46 ambos da mesma lei, 
renovando a intimação do contribuinte do termo de aditamento. 
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Intimado, o contribuinte compareceu aos autos, alegando que mesmo com o 
termo de aditamento, estes dois documentos continuam caracterizando a mesma 
diferença do documento anterior, e que esta diferença não existe, pugnando pela 
improcedência do auto de infração.

Em sentença de primeira instância a julgadora entendeu que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para ilidir o feito, julgando procedente o auto de 
infração nº 2008/001920, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$.17.489,57 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e nove 
reais e cinqüenta e sete centavos), mais acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário requerendo para que seja julgado improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância.

Observa-se que razão assiste ao contribuinte ao confirmar a inexistência de 
diferença, constatado e provado com os Livros Fiscais de Saída e o Diário referente 
ao de exercício de 2006.

Diante do exposto, após análise das cópias dos livros trazidas ao processo 
pelo contribuinte, e confrontando com a DIF, estou convencido de que o sujeito 
passivo conseguiu descaracterizar a infração denunciada. Sendo assim, no mérito, 
conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001920 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$.17.489,57 (dezessete mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos). 

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


