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ACÓRDÃO Nº : 380/2010
PROCESSO : 2009/7000/500051          
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.799
RECORRENTE : VALDEZ CUNHA DA SILVA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.064.880-7

EMENTA: ICMS. Operações de Saídas de Mercadorias. Não Registro nos Livros 
Próprios - As divergências entre os registros nos livros próprios e os documentos fiscais 
emitidos, configuram ilícito fiscal de omissão de registro de saídas.

Multa Formal. Falta  de Registro de Notas Fiscais de Saída de Mercadorias Isentas e 
sob o Regime de Substituição Tributária - É legítimo o  lançamento que exige multa 
formal, quando caracterizado o descumprimento de obrigação acessória. 

Multa Formal. Descumprimento de Obrigação Acessória. Usuário de ECF - É lícito 
exigir multa formal pela falta de anotações no livro próprio de informações constantes 
do documento fiscal, em conformidade às exigências legais.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa, pela falta de devolução dos livros que o autor do procedimento utilizou na 
fiscalização, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração 2009/000539 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 160,44 (cento e sessenta reais e quarenta e 
quatro centavos), R$ 533,26 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), 
R$ 14,07 (quatorze reais e sete centavos), R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
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 Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo 
Sardinha, Marivanes Beserra Cruz e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 23 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o valor total de R$ 4.207,77 
(quatro mil, duzentos e sete reais e setenta e sete centavos),  referente a omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada, demonstrada através do levantamento 
comparativo de saída de 2005 e 2006, itens 4 e 6 e Multa formal pela omissão de 
registro de saída de mercadorias isentas de 2005 e 2006, itens 5 e 7.
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          A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo,  
tornando-se revel. 
         

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 2009/000539 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de: R$ 160,44, campo 4.11, R$ 14,07, campo 6.11, mais  acréscimos legais, e 
multa formal nas importâncias de R$ 533,26, campo 5.11 e R$ 3.500,00, campo 7.11,
acrescidos de atualização monetária.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho,  argüiu preliminar  de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa pela falta de devolução dos livros e documentos 
fiscais que foram utilizados nos trabalhos de auditoria  e, no mérito, alega que os 
cupons fiscais foram registrados no livro próprio, não há porque penalizar a recorrente 
por não ter também registrado as notas fiscais, o que resultaria em dupla saída.

A REFAZ  solicitou esclarecimentos ao autor do procedimento, fls. 140, que 
prontamente esclareceu os fatos e apresentou provas inequívocas de que os 
documentos estavam e estão em posse do contador do contribuinte, fls. 141 e 144. 
Assim, recomendou a confirmação da sentença de 1ª instância e que seja julgado
procedente o auto de infração

Rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito 
de defesa, pela falta de devolução dos livros que o autor do procedimento utilizou na 
fiscalização, porque o agente fiscal devolveu a documentação em 31.05.2010,
conforme protocolo às fls. 143.

Quanto ao mérito, entendo que razão assiste ao autuante, posto que a pretensão 
fiscal  encontra-se respalda 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 
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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.

Assim como, foi constatada também, emissão de notas fiscais relativas a 
mercadorias isentas e sujeitas ao regime de substituição tributária, sem o registro no 
livro Registro de Saídas.

No contexto 7, a presente autuação foi pela  falta  da anotação na coluna 
“observações” do livro de registro de saídas o nº e a série da nota fiscal solicitada, 
entendo que o contribuinte cometeu uma falha, descumpriu uma obrigação acessória,
porque sempre que solicitado o  usuário de ECF deverá emitir nota fiscal. As operações 
de vendas acobertadas por nota fiscal a consumidor final e nota fiscal modelo1, devem 
ser registradas no ECF, constando na nota o nº do cupom fiscal correspondente e o nº 
do ECF atribuído pelo estabelecimento. À via fixa do documento emitido deverá ser 
afixado o cupom fiscal e na coluna “Observações”, do livro de Registro de Saídas,
anotado o nº e a série do documento. 

De todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa pela falta de devolução dos livros que o autor do procedimento 
utilizou na fiscalização, argüida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e 
nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração 2009/000539 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 160,44 (cento e sessenta reais e quarenta e 
quatro centavos), R$ 533,26 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), 
R$ 14,07 (quatorze reais e sete centavos), R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


