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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 018/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.032
PROCESSO No: 2010/7010/500028
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001258
RECORRENTE: JEAN ANDRADE BUCAR
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.059.615-7
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO 
FISCAL. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO REGISTRADAS EM 
LIVRO PRÓPRIO. REVELIA – Presume-se verdadeira a exigência tributária quando 
não for apresentada defesa no prazo legal estabelecido.

MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO COMPARATIVO DAS SAÍDAS. 
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – Prevalece a 
exigência tributária quando restar comprovado nos autos que houve o 
descumprimento da obrigação de escrituração das notas fiscais.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no campo 4 por deixar de recolher o ICMS no 
valor de R$ 622,91 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), 
referente as saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro fiscal próprio, 
relativas ao exercício de 2005, conforme foi constatado por meio do Levantamento 
da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal.

Nos campos 5, 6 e 7, o contribuinte foi autuado para que recolha o valor 
total de R$ 9.320,00 (nove mil, trezentos e vinte reais), a título de Multa Formal, pela 
falta de escrituração de operações de saídas de mercadorias, referente as notas 
fiscais de série D-1 relacionadas, relativas aos exercícios de 2005 a 2007, conforme 
levantamento comparativo das saídas com o documentário emitido.
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No campo 8, o contribuinte deverá recolher o ICMS no valor de R$ 
11.093,59 (onze mil, noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), referente as 
saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2007, conforme Levantamento do Movimento Financeiro.

Intimado por via postal, o sujeito passivo comparece tempestivamente aos 
autos. Alega em sua defesa, que a escrituração das operações de saídas foram 
devidamente escrituradas no livro fiscal próprio, com base nas reduções “Z” e o 
mapa resumo ECF, onde são escriturados os valores de saídas emitidas por cupom 
fiscal juntamente com as notas fiscais.

Assevera que em momento algum houve a intenção de desvio ou 
descumprimento e que os débitos fiscais dispostos no auto foram regularmente 
escriturados no Livro de registro de Saídas e Livro de Registro de Apuração do 
ICMS.

Fez juntada de documentos de fls. 568/574. Consta, ainda, o 
comprovante de parcelamento do crédito tributário indicado no campo 8, conforme 
documento de fls. 576.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o presente auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresenta 
recurso voluntário, aduzindo que quanto a autuação do campo 4, esta não é 
procedente, uma vez que as notas fiscais apuradas pela autoridade fiscal realmente 
não foram lançadas e o ICMS não recolhido, entretanto, tal fato não pode ser motivo 
de penalização, pois o agente fiscal não conduziu seu levantamento e cálculos de 
forma correta, os valores cobrados não condizem com a realidade.

Entre outros erros cometidos pela autoridade autuante, cita-se que ele 
não retirou de seu levantamento as notas fiscais com o imposto retido, refazendo-se 
os cálculos, o valor devido de ICMS é de R$ 123,83, CONSIDERANDO-SE A 
ALÍQUOTA DE 12%.

Quanto aos campos 5, 6 e 7, também não devem proceder, uma vez que 
as notas fiscais foram lançadas através de cupons fiscais em apenso, portanto o 
Livro de Registro de Saídas do Impugnante foi feito baseado nesses cupons, os 
quais, pela legislação vigente, substituem a emissão de notas fiscais.

O próprio julgador cita, ao transcrever a legislação, que a obrigatoriedade 
da escrituração de nota fiscal pode ser substituída pela escrituração do cupom fiscal.

Ao final pugna pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 
confirmada a sentença singular pela procedência do auto de infração.

Em síntese, é o relatório.
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VOTO

O auto de infração em análise se refere a cobrança de ICMS relativo a 
saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro fiscal próprio e Multa 
Formal em razão da falta de escrituração de operações de saídas de mercadorias, 
referente as notas fiscais de série D-1 relacionadas, relativas aos exercícios de 2005 
a 2007, conforme levantamento comparativo das saídas com o documentário 
emitido.

Visto, analisado e discutido os autos, constatou-se que autuada é revel 
quanto ao campo 4, nos termos do art. 44 da Lei 1.288/01, vejamos:

Art. 47. O sujeito passivo é considerado revel, presumindo-se 
verdadeira a matéria fática alegada pelo autor, quando, nos prazos 
legais, o crédito tributário lançado não for impugnado ou parcelado 
ou pago.

Dessa forma, a revelia do sujeito passivo, ocorreu no momento em que 
este apresentou a sua impugnação ao Conselho às fls. 565 dos autos, mas não se 
manifestou quanto a exigência tributária constante no campo 4 do auto de infração, 
apresentando defesa apenas quanto a exigência dos campos 5 a 8.

Em relação aos campos 5, 6 e 7, em que a autuação se refere a 
imputação de Multa Formal pela falta de escrituração de operações de saídas de 
mercadorias, referente as notas fiscais de série D-1, a autuada alega que as notas 
fiscais foram lançadas através dos cupons fiscais concernentes, e que o Livro de 
Registro de Saída foi feito normalmente baseado nos citados cupons, os quais, pela 
legislação vigente, substituem a emissão de notas fiscais. 

Diz ainda, que a não escrituração das notas fiscais não trouxe nenhum 
prejuízo ao Erário Público, uma vez que o imposto fora recolhido normalmente.

Ocorre que conforme o art. 44, inciso II, da Lei 1.287/01, é obrigação do 
contribuinte de escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, as operações ou 
prestações que realizar, vejamos:

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.

Nessa esteira, em nenhum momento a legislação desobrigou o 
contribuinte de escriturar as notas fiscais. Independentemente da emissão de cupom 
fiscal, continua sendo obrigação do contribuinte de escriturar as notas fiscais.

Entendo, que está completamente equivocada a interpretação do 
contribuinte sobre a legislação vigente e a substituição da escrituração de notas 
fiscais em decorrência da emissão de cupom fiscal.
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Assim, diante do fato em que o próprio contribuinte assumiu que não 
realizou a escrituração das notas fiscais, não trazendo nada aos autos que pudesse 
ilidir o feito, e do sujeito passivo se encontrar revel quanto ao campo 4, voto 
confirmando a sentença de primeira instância, pela procedência do auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no

2010/001258 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 622,91 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), R$ 
3.120,00 (três mil e cento e vinte reais), R$ 5.240,00 (cinco mil e duzentos e 
quarenta reais) e R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), referentes aos campos 
4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 10 dias do mês de fevereiro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 11.093,59 
referente ao campo 8.11, e suspensa a sua cobrança pela ocorrência do
parcelamento do crédito tributário.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


