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ACÓRDÃO Nº : 574/2009
PROCESSO : 2008/6860/501389
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.654
RECORRENTE : DIDI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.377.113-8

EMENTA: ICMS. Operações de Saídas de Mercadorias. Não Registro nos Livros 
Próprios – As diferenças entre a somatória dos registros nos livros próprios e dos 
documentos fiscais emitidos configuram ilícito fiscal.

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 n.º 2008/002400 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores 
R$589,69 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 
R$1.675,70 (hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), R$ 
215,08 (duzentos e quinze reais e oito centavos), e R$ 231,20 (duzentos e trinta e 
um reais e vinte centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de outubro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
2.711,67(dois mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), referente 
saídas de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
tributadas, não registradas no livro próprio, no período de 2004, 2005, 2006 e 2008, 
sendo os contextos 4.1, 5.1 e 7.1 – crédito presumido de 20% do valor e o contexto 
6.1 – microempresa, constatado por meio dos levantamentos Comparativo das 
Saídas Registradas e o Documentário Emitido. 

A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.  

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 589,69, campo 4.11, R$ 1.675,70, campo 5.11, R$ 215,08, campo 6.11 e no valor 
de R$ 231,20, campo 7.11, todos acrescidos das cominações legais. 
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, discorda da 
sentença quanto a condenação dos valores constantes da inicial, alegando que a 
julgadora de Primeira Instância transcreveu para sua sentença, trechos do que fora 
dito no primeiro recurso, a mesma não interpretou de forma correta o que leu, 
dizendo que a impugnação apresentada foi apenas um desabafo do recorrente, o 
mesmo alega que não foi um desabafo e sim uma exposição de motivos, ele quis 
dizer que se não fosse pela inobservância de seu representante contábil, tal fato não 
teria ocorrido em momento algum, ao final, pediu uma redução nos valores e a 
isenção da multa, pela falta de condições financeiras do recorrente para arcar com o 
pagamento original de seu débito. 

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da sentença prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração

Em análise aos autos, entendo que razão assiste ao autuante, posto que a 
pretensão fiscal  encontra respaldo na legislação estadual, no art. 44, inciso II c/c 
Art. 46, ambos do CTE ( Lei 1.287/2001). In verbis:

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

(...)

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

Art. 46. Constitui infração toda ação ou 
omissão do contribuinte, responsável ou 
intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, 
especialmente das contidas nos arts. 44 e 45.

Considerando que o contribuinte não demonstrou o registro de todas as notas 
fiscais emitidas, assim como não trouxe ao bojo processual nenhum elemento fático 
ou legal que pudesse invalidá-lo, ficando comprovada a existência de omissão de 
recolhimento de tributos.
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Voto, no mérito, por conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração n.º 
2008/002400 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores R$589,69 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 
R$1.675,70 (hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), R$ 
215,08 (duzentos e quinze reais e oito centavos), e R$ 231,20 (duzentos e trinta e 
um reais e vinte centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


