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ACORDÃO Nº:355/2008 
PROCESSO Nº: 2007/6650/500100
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.014 
RECORRENTE: P H BARROS FRAGOSO - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I – ICMS. A falta de registro de notas fiscais de saídas de mercadorias 
tributadas, caracteriza omissão de recolhimento do imposto. Comprovada a 
existência de mercadorias sujeitas a substituição tributária. Lançamento 
procedente em parte. II - Multa formal. Preenchimento de documento fiscal de 
forma omissa. Descumprimento de obrigação acessória, prevista na legislação 
tributária. Lançamento procedente

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/003632 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 281,15 (duzentos e oitenta e um reais e quinze 
centavos) e R$ 1.530,00 (um mil e quinhentos e trinta reais), referente os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de 
R$ 243,95 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), 
referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e João 
Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 2.055,10 (dois mil cinqüenta e 
cinco reais e dez centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS, relativo a 
saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, constatado no 
levantamento comparativo de saídas com o documentário emitido e multa formal 
em decorrência do preenchimento dos documentos fiscais de forma omissa, 
ilegível e com rasuras, no exercício de 2006. 

A autuada foi intimada por via postal, apresentando defesa no prazo legal, 
com as seguintes alegações: que se fez o uso do levantamento da conta caixa –
reconstituição com ficção para a autuação, com supostas e inexistentes despesas 
lançadas, com valores irreais; ocorrência de bis in idem; houve o pagamento do 
imposto retido integralmente, que não existiu adulteração de documentos fiscais;  
pede ao final a improcedência total da autuação.
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O julgador de primeira instância, conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  dos valores de R$ 525,10, Campo 4.11, e R$ 1.530,00, campo 
5.11, acrescido das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não  argüiu  preliminar  e no 
mérito apresenta as mesmas alegações da impugnação, acrescentando o fato de 
que o julgador de primeira instância trata de perempção da impugnação, sendo 
que perempção ocorre quando da apresentação de recurso, fora do prazo.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência em parte do auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou falhas 
técnicas que possam descaracterizar as infrações, no entanto, observa-se que 
nas cópias das notas fiscais apresentadas, constam mercadorias tributadas e 
sujeitas à substituição tributária e no levantamento foram consideradas todas 
mercadorias tributadas, sendo assim, entendo que deve ser descontado do 
levantamento de fls. 04, o valor referente às mercadorias sujeitas a substituição 
tributária, até porque, a falta de registro de mercadorias sujeitas à substituição 
tributária é penalizada com multa formal, sendo reformado para R$ 281,15. No 
que refere-se a multa formal, campo 5.1, entendo ser procedente, independente 
da situação tributária das mercadorias, pois o que está sendo questionado é a 
emissão incorreta do documento fiscal.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento em parte para 
reformar a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2007/003632 e condenar a Recorrente ao pagamento dos créditos 
tributários lançados nos valores de R$ 281,15 (duzentos e oitenta e um reais e 
quinze centavos), e R$ 1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais) referente aos 
campos 4.11 e 5.11 respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 243,95 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos). 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/003632

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
26 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


