
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 4 AI 2006/001991

ACÓRDÃO Nº: 120/2008
PROCESSO: 2006/6040/502256          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6883
RECORRENTE:NOLASCO E SOUZA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I - Multa Formal. Falta de registro de notas fiscais de entrada. II – ICMS 
Substituição Tributária. Não recolhimento do tributo na entrada das mercadorias no 
Estado. Responsabilidade do destinatário.Nenhuma prova  em contrario. 
Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais rejeitar as 
preliminares de nulidade do lançamento por tipificação da infração incompatível 
com o histórico do auto de infração; e por prescrição pelo transcurso de cinco 
anos, de ocorrência do fato gerador, argüidas 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 nº. 
2006/001991 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 763,57 (setecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e sete 
centavos) e R$ 4.529,97 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e 
sete centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 em multa formal 
no valor de R$ 763,56 (Setecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e seis 
centavos), referente à falta de registro das notas fiscais de nº. 14792, 14971 e 
15696 no livro próprio no periodo de 08/08/2001 a 20/09/2001. No campo 5.1 por 
deixar de recolher ICMS no valor de R$ 4.529,97 (Quatro mil quinhentos e vinte 
nove reais e noventa e sete centavos), referente a parcela do imposto devido por 
substituição tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas 
fiscais nºs. 14971 e 15696.
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A autuada foi intimada por via postal em 21/09/2006.

Aos 13 dias do mês de outubro de 2006 apresenta requerimento pedindo 
prorrogação de prazo para apresentação de impugnação.

A julgadora de primeira instância determina que os autos retornem a 
Delegacia da Receita Estadual de Palmas, para que seu titular solicite ao autor do 
procedimento ou seu substituto retifique a infração tipificada no campo 5.13 do 
auto de infração e faça juntadas das cópias do livro de registro de entradas dos 
meses de agosto e setembro de 2001, para a comprovação do ilícito descrito no 
campo 4, após isto, seja o processo encaminhado a Coletoria Estadual de Palmas, 
para que seja lavrado termo de revelia, uma vez que o requerimento de fls. 09 foi 
apresentado fora do prazo e que seja o sujeito passivo intimado do termo de 
aditamento.

Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento julgando o auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso a este conselho.

Argüiu preliminar de cerceamento ao direito de defesa; que inúmeras 
irregularidades formais ocorreram que carreiam para o cerceamento ao direito de 
defesa, como a tipificação errônea da infração cometida; que o histórico não se 
encontra correlacionado com a tipificação constante dos artigos dados como 
infringidos; argumenta encontrar-se devidamente caracterizado a prescrição da 
fazenda analisar o presente crédito, haja vista que se exauriu o prazo prescricional 
de 05 anos, para homologação por parte da fazenda, em se tratando do exercício 
de agosto de 2001.  

Vem requerer que sejam acolhidas as preliminares argüidas e proclamada a 
nulidade do auto de infração.

No mérito argüiu que a empresa não logrou êxito em localizar as supostas 
notas fiscais, o que leva ao fato, de a mesma não ter efetuado qualquer transação 
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relativa às respectivas notas fiscais. Tratando-se de prejudicada, tão quanto à 
fazenda publica, não podendo arcar com o fato ao qual não deu causa, fatos este 
não reconhecidos pela sentença, sob a ótica de que a remetente da suposta 
mercadoria é idônea, deixando assim, a analise que a recorrente não seja idônea. 

Há também a aplicação de dualidade de penalização, pois autua com multa 
formal e exige o ICMS, no mesmo auto, sobre o mesmo fato gerador.

Isto posto, não encontra guarita tal pretensão fiscal, ante a inexistência do 
referido débito, requer pela improcedência da presente exação, por ser melhor 
medida de direito e justiça.

Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o 
contribuinte não registra as notas fiscais de entradas conforme descrito na inicial, 
também fica evidenciado que o contribuinte não recolhe o ICMS devido por 
substituição tributária. O contribuinte em seu recurso não apresenta provas para 
ilidir o feito, apenas alega não ter encontrado as referidas notas fiscais e que 
consequentemente não ter efetuado qualquer transação relativa às mesmas.

Pelo exposto voto pela manutenção da decisão de primeira instância e 
julgar procedente o auto de infração nº. 2006/001991 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 763,57 (Setecentos e 
sessenta e três reais e cinqüenta e sete centavos) e R$ 4.529,97 (Quatro mil 
quinhentos e vinte nove reais e noventa e sete centavos), referente aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


