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ACÓRDÃO Nº : 179/2010
PROCESSO : 2009/6500/500019
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7666
RECORRENTE : A C DA SILVA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.389.450-7

EMENTA: ICMS. Saída de Mercadorias Tributadas. Imposto Não Destacado nos 
Documentos Fiscais. Não Escrituração nos Livros Próprios. Comprovação do Ilícito 
Fiscal - Prevalece a exigência tributária embasada em documentos que comprovem 
a ocorrência da infração.

ICMS. Aproveitamento Indevido. Ausência de Estornos de Créditos na mesma 
Proporção das Saídas - Prevalece a exigência tributária quando comprovada a falta 
dos estornos de créditos. 

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 de nº 
2009/000121 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários dos 
valores de R$ 2.282,16 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezesseis 
centavos), R$ 1.349,40 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta 
centavos), R$ 3.621,30 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos), R$ 
1.476,06 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos), referentes 
aos 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 Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento ao 1 
dia do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em quatro contextos. Nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, 
por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o ICMS no valor total de R$ 7.252,86 
(sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis  centavos), em virtude de 
apuração infidedigna do imposto, por não ter escriturado nos livros e documentos 
próprios os destaques do imposto relativo as operações de saídas de mercadorias 
para venda fora do estabelecimento, relativo aos exercícos de 2005, 2006 e 2007.
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No campo 7.1, o contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no 
valor de R$1.476,06 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos), 
em razão de haver ausência de estornos proporcionais de créditos que deveriam ter 
sido realizados em virtude da utilização do benefício previsto no inciso XV, do artigo 
23, do Dec. 462/97, relativo ao exercício de 2005.

O autuado foi intimado via postal, não comparecendo aos autos, incorrendo 
em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto  procedente, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.282,16 
(dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), descrito no campo 
4.11, R$1.349,40 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), 
descrito campo 5.11, R$ 3.621,30 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta 
centavos), descrito no campo 6.1, e R$1.476,06 (um mil, quatrocentos e setenta e 
seis reais e seis centavos), descrito no campo 7.1, todos acrescidos das cominações 
legais.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, aduzindo que não houve tentativa de omissão no recolhimento dos 
impostos estaduais e que a SEFAZ deve rever a infração e a penalidade aplicada, o 
que houve foi falta de conhecimento na emissão das notas fiscais em questão, uma 
vez que sempre houve o acompanhamento do bloco fiscal para emissão das notas 
conforme a realização das vendas, caracterizando assim a não omissão no 
recolhimento dos impostos. Não podendo ser admitido que o fato da falta de 
destaque do imposto nos documentos fiscais relativos a saída de mercadorias, 
independente do fato gerador de tal situação, ser caracterizado como tentativa de 
burlar a Receita Estadual. 

O contribuinte diz, ainda, que consta em seus arquivos todas as vias de 
recolhimento do ICMS mensal, conforme resumo de apuração de ICMS. Ao final, 
requer a total improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em manifestação de fl. 77, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a 
autoridade autuante instruiu corretamente o processo, apensando todos os 
documentos necessários para a comprovação do ilícito fiscal como a falta de 
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destaque nos documentos e livros próprios do imposto relativo às operações de
saída de mercadorias para venda fora do estabelecimento, nos anos de 2005 a 
2007, como também a falta de estorno de crédito sobre a entrada de mercadorias 
tributadas, no ano de 2005.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2009/000121 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
dos valores de R$ 2.282,16 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezesseis 
centavos), R$ 1.349,40 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta 
centavos), R$ 3.621,30 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos), R$ 
1.476,06 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos), referentes 
aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


