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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 161/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.011
PROCESSO No: 2010/7160/500126
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001602
REQUERENTE: CASABELLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.046.576-1
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. AUDITORIA. ICMS. ÔNUS 
DA PROVA. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA – A falta de registro de operações de entrada de mercadorias configura
duas infrações distintas, concomitantemente, o que impõe ao fisco a exigência do
ICMS devido, nos termos da alínea d, do inciso I, do art. 21, da Lei 1.287/2001, bem 
como a aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória, 
prevista no art. 44, da mesma Lei. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. DECISÃO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO 

Tratam os autos de recurso voluntário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 35 a 37, que julgou procedente o auto de 
infração no 2010/001602.

Contra Casabella Materiais de Construção Ltda foi lavrado, em 
25/06/2010, o referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do 
crédito tributário no valor de R$1.069,38 (mil e sessenta e nove reais e trinta e oito 
centavos), composto pelos valores de R$684,38, relativo ao ICMS decorrente de 
presunção de omissão de saída de mercadoria, e R$385,00, relativo à imposição de 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória, durante o período de 
maio a setembro de 2009.

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de apurar e recolher ICMS 
por ter omitido ao fisco o registro de notas fiscais de entrada, ficando, inclusive, 
sujeito à multa formal, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor 
das operações.
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 05/07/2010, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 11, nos termos do inciso I, do art.
22, da Lei 1.288/2001.

Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
apresentou impugnação ao lançamento, de páginas 14 e 15, por meio da qual 
questiona que o autor do procedimento não anexou aos autos documentos capazes 
de comprovar se a operação de compra foi realizada, já que não há prova de 
recebimento das mercadorias, bem como não se averiguou junto aos emitentes dos 
documentos a ocorrência da operação.

Alega ainda que o sujeito passivo adquiriu mercadorias e não registrou 
nos livros fiscais não é argumento suficiente para concretizar a presunção de 
omissão de saídas.

Por fim, requer o acolhimento de suas razões para julgar improcedente o 
combatido auto de infração.

Por meio do Despacho no 154/2010 – CAT/JPI/DBA, de páginas 17, os 
autos foram retornados às autuantes para juntar cópias do livro de registro de 
entrada, relativo ao exercício de 2009, as quais foram anexadas, conforme páginas 
20 a 33.

A sentenciante de primeira instância julgou procedente o auto de infração 
em litígio. Fundamentou sua decisão esclarecendo que as autoras do procedimento 
demonstraram os ilícitos fiscais com base em notas fiscais eletrônicas, as quais não 
foram registradas, caracterizando descumprimento de obrigação acessória e 
presumindo-se, ainda, a ocorrência do fato gerador do ICMS, conforme preceitua o 
art. 21, inciso I, alínea d, da Lei 1.287/2001.

A notificação da sentença, nos termos do art. 23, da Lei 1.288/2001, foi 
efetuada por ciência direta, conforme dispõe o inciso III, do art. 22, da precitada Lei.

Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente reafirma todos 
os argumentos da impugnação e ainda acrescenta que solicitou à empresa 
fornecedora documentos que comprovassem que não realizou as operações 
constantes dos referidos documentos fiscais.

Assim, a empresa Robert Bosch Ltda enviou cópias autenticadas e 
registradas em seu livro de registro de entrada, as quais atestam que as notas 
fiscais 18.624 e 18.625 correspondem à devolução das mercadorias constantes das 
de números 59.335 e 61.807.

Finalmente, requer a improcedência do combatido auto de infração com 
base nos argumentos e nas provas apresentadas.

O representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III, do 
art. 5o, da Lei 1.288/2001, pediu a confirmação da decisão singular.

É, em síntese, o relatório.
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VOTO

Cuida-se de questão simples, objetiva e recorrente neste Conselho de 
Contribuinte, ou seja, as implicações decorrentes da falta de escrituração de 
documento fiscal de aquisição de mercadorias constatada pelo fisco, por meio de 
notas fiscais eletrônicas, NFe.

Por essa razão, a peça fiscal exige ICMS e multa formal por falta de 
registro de diversas notas fiscais de entrada, no período de maio a setembro de 
2009, cujas cópias constam das páginas 6 a 10, dos autos.

Não obstante tais fatos, a contestante alega, em impugnação, que não há 
qualquer comprovante do recebimento, pelo sujeito passivo, das mercadorias 
descritas nos referidos documentos fiscais e que as autuantes não cuidaram de 
averiguar junto aos seus emitentes a efetiva ocorrência da operação.

Entretanto, junto com o recurso voluntário houve oferecimento de prova 
documental, conforme páginas 41 a 46, que, neste caso, entendo que se refere a um 
direito superveniente, haja vista que a autuada foi intimada do auto de infração em 
05/07/2010, apresentou impugnação em 26/07/2010, enquanto que a autenticação 
dos referidos documentos pelo 3o Tabelião de Notas de Campinas, SP, ocorreu em 
11/01/2011, o que demonstra que não houve tempo hábil para sua apresentação 
dentro do prazo previsto no item 2,da alínea d, do inciso III, do art. 26, da Lei 
1.288/2001, por isso deixou-se de atender o disposto no inciso I, do art. 45, da 
mesma Lei.

Dessa forma, em princípio, está correta a tese da julgadora singular, de 
que a impugnante não juntou qualquer documento que comprovasse que não 
realizou as compras das referidas mercadorias, o que resultou a sua condenação 
pela primeira instância.

Posto isso, reportando ao recurso, a recorrente justifica que solicitou à 
empresa Robert Bosch Ltda a comprovação de que não realizou as operações 
constantes das notas fiscais de sua emissão e, em atendimento a sua solicitação, 
enviou-lhe cópia autenticada do livro de registro de entrada, no qual pode se verificar
que no dia 05/08/2009, foram registradas, com o código de fiscal de operações e de 
prestações, CFOP, no 2.201, as notas fiscais 18.624 e 18.625, relativas à devolução 
das mercadorias constantes das de números 59.335 e 61.807, de 28/05/2009.

Entretanto, tais fatos merecem algumas considerações. 

O procedimento fiscal adotado indica que foi constatada a falta de registro
das seguintes notas fiscais:
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NÚMERO EMISSÃO VALOR IVA
OMISSÃO 
DE SAÍDA

ICMS(DEB)       
17%

MULTA FORMAL        
10%

59.335 28/05/2009 711,12 50% 1.066,68 135,24 71,11
61.807 29/05/2009 711,12 50% 1.066,68 135,24 71,11
18.624 05/08/2009 711,12 50% 1.066,68 135,24 71,11
18.625 05/08/2009 711,12 50% 1.066,68 135,24 71,12
3.043 10/09/2009 1.005,49 50% 1508,24 143,40 100,55

684,38 385,00

Do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, irreparável o 
procedimento de auditoria realizado pelas autoridades autuantes. 

O certo é que essa espécie de infração resulta em duas exigências 
tributárias distintas, concomitantemente. Primeira, a do ICMS decorrente da omissão 
de receita e, segunda, a multa formal, por descumprimento da obrigação de registrar
os documentos fiscais de aquisição das mercadorias.

Entretanto, face à comprovação pela autuada, em fase recursal, de que 
as notas fiscais 18.624 e 18.625, são, na verdade, documentos fiscais de entrada do 
emitente, que correspondem à devolução das mercadorias constantes dos de
números 59.335 e 61.807, respectivamente, os débitos deles resultantes devem ser 
deduzidos do crédito tributário constituído.

Logo, deve ser aplicada a alíquota de 17% sobre o valor apenas da nota 
fiscal 3.043 para cálculo do ICMS a ser lançado, e o percentual de 10% para 
imposição da multa de natureza formal, nos termos da lei, haja vista que a ausência 
de manifestação da recorrente sobre a mesma torna inconteste a operação de 
compra das mercadorias nela consignadas.

Isso porque, na hipótese vertente, a peça fiscal qualifica a omissão de 
saída com fundamento na alínea “d”, do inciso I, do art. 21, da Lei 1.287/2001, o qual
tem o efeito de inverter o ônus da prova, atribuindo ao contribuinte a prova da 
improcedência dos fatos narrados na inicial. In verbis:

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

I – o fato de a escrituração indicar:

(...)

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

Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 
exigência do ICMS lançado, pois a recorrente não ousou demonstrar, mediante 
documentação hábil, idônea e contemporânea aos fatos, a inocorrência das
operações mercantis realizadas por meio da nota fiscal 3.043, a respeito da qual não 
foi apresentada nenhuma prova específica, na forma prescrita na Lei.

Por outro lado, a falta de registro de operações de entrada de 
mercadorias implica também a imposição de multa formal por descumprimento de 
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obrigação acessória, as quais se encontram elencadas no art. 44, da Lei 1.287/2001, 
que trata das obrigações de fazer dos contribuintes e dos responsáveis.

“Seção XVIII
Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis

Subseção I
Das Obrigações

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;”

Assim, o lançamento da multa ora aplicada, nos termos da inicial, subsiste
perfeitamente ao teor do inciso II, do citado artigo, em virtude da autuada não ter
escriturado no livro próprio o documento fiscal no 3.043.

Com efeito, todo o exposto evidencia que as infrações cometidas pela 
autuada se amoldam com perfeição às penalidades indicadas pelas autuantes na 
peça fiscal em litígio, nos termos postulados pelos artigos 48, inciso III, alínea “a” e 
50, inciso IV, alínea “c”, respectivamente, ambos, da Lei 1.287/2001.

Por esses motivos, não há como acolher o parecer do representante da 
Fazenda Pública Estadual, razão pela qual conheço e dou-lhe provimento parcial ao 
recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância e julgar
parcialmente procedente o lançamento do crédito tributário efetuado por meio do 
auto de infração no 2010/001602, constante do processo no 2010/7160/500126.

É como voto.

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

2010/001602 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$171,93 (cento e setenta e um reais e noventa e três centavos) e 
R$100,55 (cem reais e cinquenta e cinco centavos), referente parte dos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais, e, absolver da imputação que 
lhe faz nos valores de R$512,45 (quinhentos e doze reais e quarenta e cinco 
centavos) e R$284,45 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Rui José 
Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de novembro 
de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 08 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro Relator.


