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ACÓRDÃO Nº:234/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/500963
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7365
RECORRENTE: COMERCIAL DE TECIDOS TOCANTINS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Omissão de Entradas. Imprecisão na Determinação da Matéria 
Tributável – A não inclusão da omissão de entrada no levantamento da Conta Caixa, 
como notas fiscais não contabilizadas, enseja na imprecisão da determinação da 
matéria tributável, fato determinante para a nulidade do lançamento. 

Multa Formal. Omissão de Registro de Notas de Entrada de Mercadorias Tributadas 
- É devida a exigência de multa formal relativa a obrigação acessória em razão de  
descumprimento de norma legal.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu: por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da determinação da 
matéria tributável, por não incluir no levantamento da conta caixa, os pagamentos de 
notas fiscais não contabilizadas, referente o contexto 4, argüida pelo Presidente.  
Voto contrário da conselheira Elena Peres Pimentel. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o crédito tributário lançado no valor de 
R$.17.088,32 (dezessete mil, oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente o 
campo 5.11, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado nos seguintes contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$.20.506,49 (vinte mil, quinhentos e 
seis reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao giro comercial de R$. 
170.883,19 (cento e setenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezenove 
centavos), referente ao fato gerador presumido (art. 21, inciso I, alínea “c”, da lei 
1.287, de 28 de dezembro de 2001), relativo à omissão de registro de saída de 
mercadorias no período de 01.01.2004 a 31.12.2004, constatada pela omissão de 
registro de notas fiscais de entrada de mercadorias, no livro de registro de entradas, 
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identificada por meio de conferência de notas fiscais e do levantamento de notas 
fiscais de entradas não registradas no livro próprio. 

5.1 – Multa formal relativa à omissão de registro de notas fiscais de entrada de 
mercadorias tributadas, no valor de R$. 17.088,32 (dezessete mil, oitenta e oito reais 
e trinta e dois centavos), no livro de registro de entradas, no período de 01.01.2003 
a 31.12.2003, constatada por meio de conferência de notas fiscais e do 
levantamento de notas fiscais de entradas não registradas no livro próprio.

Intimado via AR, através do despacho nº 727/2008, o processo foi 
encaminhado a Superintendência de Gestão Tributária.

Em 12/05/2008, o contribuinte apresentou impugnação aduzindo: que o auto 
de infração é nulo, vez que fere os princípios norteadores erigidos peal Constituição 
Federal. 

Que a empresa foi autuada sob a alegação de omissão de saídas, atribuindo 
o valor do giro comercial, por meio de margem presumida em decorrência de 
constatação de omissão de entradas, e que o levantamento não elucida claramente, 
que poderá estar havendo omissão de entrada ou saída, pois como mencionado, 
existem várias notas de devolução, retorno ou mercadorias não recebidas.

Que houve o cerceamento ao direito de defesa, visto o auto de infração não 
está devidamente revestido de todas as formalidades legais e institucionais previstas 
no CTN e demais legislações; não determina com precisão a infração cometida e 
que os levantamentos não demonstraram e comprovaram de que efetivamente 
ocorreu qualquer infração ou descumprimento de obrigação principal e acessória, 
requerendo para decretar preliminarmente a nulidade do auto, para que seja 
reconhecida a improcedência.

A julgadora de primeira instância, em sentença aduz: que entende que é 
eficaz a exigência do crédito tributário, visto que as alegações da autuada não foram 
suficientes para refutar a ação fiscal, conheceu do recurso, negou-lhe provimento e 
julgou procedente o auto de infração nº 2008/000711, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$.20.506,49 (vinte mil, 
quinhentos e seis reais e quarenta e nove centavos), campo 4.11 e multa formal no 
valor de R$.17.088,32 (dezessete mil, oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), 
campo 5.11, mais acréscimos legais.

Intimado o contribuinte interpôs o recurso voluntário aduzindo: que numa 
simples verificação das notas fiscais que serviram de base para a imputação 
percebe-se que são referentes a mercadorias que nunca entraram no 
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estabelecimento da recorrente, por estarem em desacordo com as especificações 
dos pedidos, e que por isso mesmo retornaram à origem, capitaneadas por carimbo 
de devolução no próprio corpo das referidas notas fiscais.

Que a sustentação do auto combatido reside apenas nas vias das notas 
fiscais depositadas na Fazenda Estadual, quando deveriam ser objeto de cotejo com 
a primeira via daquelas notas, em que se apresentam, com toda a força probante, as 
evidências da devolução ocorrida, e com esse levantamento e essas conferências 
não foram feitas, a omissão importa em nulidade absoluta do procedimento, na 
medida e que este se funda em meras presunções, mas que a presunção legal, 
portanto, milita contra o auto de infração, ante a abundante e clara comprovação da 
legitimidade da conduta da empresa, que poderá ser atestada em simples diligência 
pericial, se este Conselho assim julgar conveniente, requerendo a improcedência do 
auto de infração.

Em manifestação, a Representação Fazendária aduz que a mera constatação 
de notas fiscais de entrada não lançadas, isoladamente consideradas, não deve ser 
excessivamente valorada, a ponto de ser considerada como prova material da 
ocorrência fiscal de omissão de saídas não registradas, portanto, recomenda-se,
que em atenção ao princípio da tipicidade cerrada, tal fato, seja apenado com multa 
formal prevista, desaconselha-se a cobrança do próprio imposto e inadimite-se 
apenação sob ambas as modalidades, sob o risco de caracterizar-se mera 
retaliação, derivada mais do juízo volitivo do agente do que da própria norma legal, 
numa flagrante agressão ao princípio da razoabilidade, recomendando a reforma da
sentença no que tange à procedência do contexto no qual se reclama o próprio 
credito do ICMS.

Diante do acima exposto, tendo em vista a preliminar de nulidade do 
lançamento por imprecisão da determinação da matéria tributável, por não incluir no 
levantamento da conta caixa, os pagamentos de notas fiscais não contabilizadas, 
referente o contexto 4, argüida pelo Presidente, voto por acolher a preliminar 
suscitada. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o crédito tributário lançado no 
valor de R$.17.088,32 (dezessete mil, oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), 
referente o campo 5.11, mais acréscimos legais.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


