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EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. OCULTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 

BASE DE CÁLCULO DA AUTUAÇÃO 
NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS AO FISCO
ILÍCITO – Não se configura ocultação de documentos
os valores utilizados para definição da 
constantes nos próprios documentos

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 19.378,28 

(dezenove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte oito centavos), por ocultação 
de documentos que acobertem o tr
situação que caracterize outro ato infracional, mesmo que não seja de natureza 
tributária. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva. 
 
Em despacho de fls. 191, a julgadora de

autos à origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento de fls. 192, 
alterando o campo 4.13 para artigos 44, inciso XVIII, 44, inciso XXI
todos da Lei 1.287/01. 

 
Devidamente intimado do termo de ad

manifesta intempestivamente às fls. 195/198.
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101/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.080 

2010/7240/500423 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001706 

LOGÍSTICA CENTRO NORTE LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.409.213-7 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. OCULTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
BASE DE CÁLCULO DA AUTUAÇÃO SÃO OS VALORES CONSTANTES DAS 

NÃO APRESENTADAS AO FISCO. DESCARACTERIZAÇÃO DO 
Não se configura ocultação de documentos fiscais quando constatado que 

os valores utilizados para definição da base de cálculo da autuação
constantes nos próprios documentos. 

empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 19.378,28 
(dezenove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte oito centavos), por ocultação 
de documentos que acobertem o trânsito de mercadorias, com o intuito de ocultar 
situação que caracterize outro ato infracional, mesmo que não seja de natureza 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

Em despacho de fls. 191, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento de fls. 192, 
alterando o campo 4.13 para artigos 44, inciso XVIII, 44, inciso XXI

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo se 
manifesta intempestivamente às fls. 195/198. 

3.720, 24 de setembro de 2012 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

STICA CENTRO NORTE LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. OCULTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
SÃO OS VALORES CONSTANTES DAS 

DESCARACTERIZAÇÃO DO 
quando constatado que 

base de cálculo da autuação são os 

empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 19.378,28 
(dezenove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte oito centavos), por ocultação 

nsito de mercadorias, com o intuito de ocultar 
situação que caracterize outro ato infracional, mesmo que não seja de natureza 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

primeira instância retorna os 
autos à origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento de fls. 192, 
alterando o campo 4.13 para artigos 44, inciso XVIII, 44, inciso XXI, e 46 §§ 1o e 2o, 

itamento o sujeito passivo se 
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais. 

 
Devidamente intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário tempestivo. 
 
Aduz que o caminhão ao chegar ao posto fiscal de Talismã por volta das 

01h30min, apresentou as notas fiscais ao fiscal, mas por estar com horário 
avançado o mesmo ficou para concluir a fiscalização na mesma manhã por volta da 
9h30min. 

 
Como o veiculo encontrava-se parado no posto fiscal por um período de 

tempo superior ao normal a empresa entrou em contato via telefone com o posto 
fiscal solicitando informações se constava no pátio um caminhão que transportava 
mercadorias, citando o principal fornecedor, Distribuidora Farmacêutica Panarello. 

 
Não havia ainda fiscal concluído fiscalização/liberação do veiculo 

percebeu que não tinha as notas da distribuidora Panarello, então solicitou 
informação ao motorista que forneceu as notas fiscais ao agente fiscal. 

 
Assim, no mesmo dia o agente fiscal lavrou o auto de infração com a 

descrição que vemos na inicial. 
 
Portanto, a conclusão gerada de uma conjectura, de uma subjetividade, 

com lastro nas próprias notas fiscais de entrada, não pode merecer guarida, assim 
sendo, pede pela improcedência do auto de infração. 

 
O Representante Fazendário em manifestação de fls. 212/214, pede a 

reforma da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado 
improcedente. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo vemos que a narrativa do 

auto de infração diz que se trata de ocultação de documentos que acobertam o 
trânsito de mercadorias, com o intuito de ocultar situação que caracterize outro ato 
infracional, mesmo que não seja de natureza tributária. 

 
Ao lavrar o auto de infração, o agente do fisco usou como base de cálculo 

para aplicação da multa formal os valores das notas fiscais, que ele diz que foram 
ocultadas, portanto como é possível formular uma acusação de ocultação de 
documentos e utilizar os próprios documentos para fundamentar o auto de infração? 

 
Se em algum momento houve a retenção dos documentos pelo motorista, 

que posteriormente foram entregues ao agente do fisco quando solicitados, neste 
caso na pior das hipóteses estaríamos diante de uma obstrução ou embaraço a 
fiscalização. 
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Assim sendo, para que se configurasse a ocultação de documentos 
deveria ter a autoridade fiscal percebido tal fato quando da fiscalização e confronto 
entre as notas fiscais e as mercadorias que devem ser apreendidas quando não se 
encontram acompanhadas de documentos fiscais que as acobertem. 

 
Assim sendo, resta claro que o sujeito passivo cumpriu com o exigido no 

art. 44, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, a saber: 
 

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
  
XVIII – entregar nos postos fiscais os documentos relativos ao 
controle de trânsito de mercadorias; 
 

Pelo acima exposto, resta claro que não existe a menor possibilidade da 
pretensão da Fazenda Pública prosperar no caso em tela, portanto, voto reformando 
a decisão monocrática para julgar improcedente o auto de infração.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de no 2010/0001706 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 19.378.28 
(dezenove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente ao 
campo 4.11. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de setembro de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 21 dias do mês de setembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


