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ACÓRDÃO Nº.: 276/2008
PROCESSO: 2008/6140/500137                        
IMPUGNAÇÃO: 28
IMPUGNANTE: COMERCIAL DE CALÇADOS TOCANTINENSE LTDA. - ME
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: I – ICMS presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas 
decorrente da falta de registro de notas fiscais de entradas. Presunção cabível 
quando escrituração indicar a entrada de mercadorias sem o devido registro. II –
Multa Formal – Deixar de registrar notas fiscais de entradas de mercadorias 
tributadas. Descumprimento de obrigação acessória. Lançamento procedente em 
parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação, e dar-lhe provimento parcial para, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2008/000445 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 14.628,67 (quatorze 
mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), R$ 13.370,29 
(treze mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos) e R$ 10.552,96 (dez 
mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e noventa e seis centavos), referente os 
campos 5.11, 7.11 e 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$ 17.554,84 (dezessete mil, quinhentos e cinqüenta 
e quatro reais e oitenta e quatro centavos), R$ 16.044,75 (dezesseis mil, quarenta 
e quatro reais e setenta e cinco centavos) e R$ 17.940,03 (dezessete mil, 
novecentos e quarenta reais e três centavos), referente os campos 4.11, 6.11 e 
8.11, respectivamente. 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 30 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
51.539,62 (Cinqüenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e dois 
centavos), referente ao fato gerador presumido relativo a omissão de registro de 
saídas de mercadorias tributadas no exercício de 2004, 2005 e 2006, lançado nos 
contextos  4, 6 e 8, respectivamente, Constatado  pela omissão de registro de 
notas fiscais de entradas de mercadorias, no livro de registro de entradas, 
identificadas por meio de conferencia de notas fiscais e do levantamento de notas 
fiscais de entradas não registradas no livro próprio;  e em multa formal na 
importância de R$ 38.551,92 (Trinta e oito mil quinhentos e cinqüenta e um reais 
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e noventa e dois centavos), relativo a omissão do registro de notas fiscais de 
entrada de mercadorias tributadas, no livro de registro de entradas nos exercícios 
de 2004, 2005 e 2006, lançados nos contextos 5, 7 e 9 respectivamente, 
constatado por meio de conferencia de notas fiscais e do levantamento de notas 
fiscais de entradas não registradas no livro próprio.

O contribuinte compareceu aos autos solicitando o julgamento direto pelo 
COCRE desistindo do julgamento em primeira instância.

Em impugnação apresentada o contribuinte argüiu que não se lavra auto 
de infração por presunção, pois, a autora julgou a empresa segundo certas 
probabilidades, conjecturas, suposição e imaginação; e que a notas fiscais que a 
autuante diz não serem registradas trata-se de mercadorias retornadas ao 
estabelecimento remetente, uma vez não concordarem com as mesmas, tendo 
em vista estarem em desacordo com o pedido; que a autora do procedimento 
juntou cópias das quarta vias das notas fiscais que não servem de provas para 
ilícito fiscal e o que prova o ilícito fiscal é a primeira via da nota fiscal; finalmente 
vem solicitar a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
procedência parcial do auto de infração e julgar procedentes os campos 5.1, 71 e 
9.1.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o sujeito 
passivo deixou de registrar notas fiscais de entradas, o que ocasionou o 
descumprimento de obrigação acessória, passível de aplicação de multa formal, 
que se encontra devidamente lançada nos contextos 5, 7 e 9 do auto de infração. 
Porem quando se trata de presunção de omissão de saídas de mercadorias 
tributadas pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas, o autuante 
fundamentou a infração no Art. 21, inciso I, alínea “d” da Lei 1.287/2007 que diz:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do 
imposto, salvo prova em contrario:

I – o fato de a escrituração indicar:

d) a entrada de mercadorias não escrituradas 
fiscal ou contabilmente;

Conforme a redação do referido artigo ficou constatado que a presunção só 
é possível quando a escrituração indicar a entrada de mercadorias não 
escrituradas fiscal ou contabilmente.
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Pelo exposto conheço da impugnação e dou-lhe provimento parcial para 
julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2008/000445, e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
14.628,67 (Quatorze mil seiscentos e vinte oito reais e sessenta e sete centavos), 
R$ 13.370,29 (Treze mil trezentos e setenta reais e vinte nove centavos) e R$ 
10.552,96 (Dez mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e noventa e seis 
centavos), referente aos campos 5.11, 7.11 e 9.11 respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 17.554,84 (Dezessete mil 
quinhentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), R$ 16.044,75 
(Dezesseis mil e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e R$ 
17.940,03 (Dezessete mil novecentos e quarenta reais e três centavos), referente 
aos campos 4.11, 6.11 e 8.11 respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


