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RELATÓRIO 

 
Cuida-se de recurso de ofício em face da sentença de primeira instância 

administrativa, de páginas 146 a 148, que julgou nula a exigência 
formalizada por meio do auto de infração n

 
Contra Trycom

infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de R$
35.061,90, composto pelos valores de
e R$ 3.945,35, referente à aplicação de multa formal, durante o exercício de 2006.

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher ICMS por 

efetuar saída sem registro de mercadorias tributáveis, be
as notas fiscais de entrada 18.006 e 17.942, constantes do relatório de páginas 6
sujeitando-se à imposição de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
valor das operações nelas consignadas

 

Publicação no Diário Oficial n

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

075/2012 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.121 

2010/6040/504284 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002523 

TRYCOM LTDA 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUDITORIA. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL. 
DOCUMENTAL. ÔNUS DO FISCO. INDICAÇÃO INCORRETA DA 

INFRAÇÃO COMETIDA. IMPROCEDÊNCIA – A configuração de fato
qualificação da infração cometida não condizente com o fato infringente descrito no 

incerteza do valor da omissão de receita, equívocos 
base de cálculo do imposto, falta de documentos comprobatórios 

das irregularidades apontadas no auto de infração reveste a constituição
de vícios que impõem a sua improcedência. MANIFESTAÇÃO DO 

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA.
. UNÂNIME. 

recurso de ofício em face da sentença de primeira instância 
administrativa, de páginas 146 a 148, que julgou nula a exigência 
formalizada por meio do auto de infração no 2010/002343. 

Contra Trycom Ltda foi lavrado, em 23/11/2010, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de R$
35.061,90, composto pelos valores de R$ 31.116,55, relativo ao 

3.945,35, referente à aplicação de multa formal, durante o exercício de 2006.

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher ICMS por 
efetuar saída sem registro de mercadorias tributáveis, bem como, deixou de registrar 
as notas fiscais de entrada 18.006 e 17.942, constantes do relatório de páginas 6

se à imposição de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
nelas consignadas. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

PROCESSUAL. FALTA 
. INDICAÇÃO INCORRETA DA 

configuração de fatores como 
com o fato infringente descrito no 

equívocos praticados na 
, falta de documentos comprobatórios 

reveste a constituição do crédito 
MANIFESTAÇÃO DO 

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO 

recurso de ofício em face da sentença de primeira instância 
administrativa, de páginas 146 a 148, que julgou nula a exigência tributária 

Ltda foi lavrado, em 23/11/2010, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de R$ 

 ICMS não recolhido 
3.945,35, referente à aplicação de multa formal, durante o exercício de 2006. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher ICMS por 
m como, deixou de registrar 

as notas fiscais de entrada 18.006 e 17.942, constantes do relatório de páginas 6, 
se à imposição de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 24/11/2010, por ciência 
direta, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Insatisfeita, em 21/02/2011, a autuada apresenta impugnação ao 

lançamento fiscal, constante das páginas 117 a 120, por intermédio da qual requer a 
sua nulidade com os seguintes fundamentos: 

 
- Não existe saque nos extratos bancários da única conta corrente 

movimentada no período em análise, conforme extratos anexos. Os lançamentos 
ocorreram por equívoco do contador de acordo com anotações que correspondem 
com exatidão aos valores lançados no livro diário, os quais não fazem parte da real 
movimentação da conta corrente da empresa. 

 
- Não localizou as notas fiscais não registradas nem os lançamentos das 

mesmas, por isso requer que peça ao remetente as cópias das mesmas para que se 
comprove que não houve a omissão de registro por parte da empresa. 

 
Mediante esses argumentos pede a apreciação do seu recurso, o 

reexame dos documentos da empresa e a extinção do processo administrativo. 
 
A julgadora singular através do Despacho no 154/2011 – CAT/JPI/DBA, de 

página 134, em obediência ao disposto no § 3o do art. 35 da Lei 1.288/2001, retorna 
o processo à autuante para juntada das cópias das notas fiscais relacionadas no 
demonstrativo de páginas 4, bem como revisão da infração tipificada no campo 5.13, 
do auto de infração. 

 
A autora do procedimento elabora o Termo de Aditamento, de página 137, 

por intermédio do qual acrescenta ao campo 5.13, o art. 44, II, do referido auto de 
infração, e ainda esclarece que não foi possível juntar cópias das notas fiscais 
porque o sistema de controle de documento fiscal está com defeito e sem previsão 
de voltar a funcionar. 

 
O referido termo de aditamento ensejou abertura de prazo à autuada para 

apresentação de nova impugnação, a qual não compareceu ao processo. 
 
Por meio do Termo de Revelia, de página 144, foi declarada a revelia do 

sujeito passivo. 
 
A julgadora de primeira instância julgou nulo o lançamento fiscal, 

recorrendo de ofício, por força da alínea f do inciso IV do art. 56 e parágrafo único, 
ambos, da Lei no 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão no entendimento de que é 

imprescindível a juntada de documentos fiscais e que o processo foi devolvido para 
saneamento, mas não foi anexada nenhuma nota fiscal, desta forma, consignou que 
“ ... está caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte pela falta 
de documentos comprobatórios do ilícito e, em conseqüência, a nulidade do 
lançamento fiscal em conformidade com o disposto nos art. 28, inciso II e 29 da Lei 
nº 1.288/01.” 
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Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 
oferta parecer para reformar a decisão singular e declarar improcedente a exigência 
tributária. 

 
A citação editalícia da sentença e do parecer do representante da 

Fazenda Pública, nos termos do inciso IV do art. 22 da Lei 1.288/2001, ocorreu 
diante da impossibilidade de localização do sujeito passivo. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 

O recurso oficial preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos dos arts. 56, IV, f e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, 
tomo conhecimento. 

 
Inicialmente, importa refletir que a autuante utilizou o procedimento de 

auditoria da conta caixa para verificar a regularidade das operações realizadas pela 
empresa durante o exercício fiscalizado. 

 
Posto isso, observa-se que a motivação para a lavratura do auto de 

infração, em questão, decorre da exigência de obrigação tributária principal e 
acessória, concomitantemente. Primeira, a do ICMS proveniente da omissão de 
receita decorrente de suprimento da conta caixa com recurso de origem não 
comprovada e, segunda, a aplicação de multa formal por descumprimento da 
obrigação de registrar notas fiscais de aquisição de mercadorias. 

 
Entretanto, tais fatos merecem algumas considerações. 
 
Isso porque, na hipótese vertente, a peça fiscal qualifica a omissão de 

receita com fundamento nos arts. 42 e 44, III, ambos, da Lei 1.287/2001, os quais 
não tem relação com o fato infringente narrado na inicial, cujos termos são os 
seguintes: 

 
Art. 42. A criação, impressão, autenticação e utilização de livros e 
documentos fiscais obedecerão às normas estabelecidas em 
regulamento. 
 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
À vista do exposto, o enquadramento levado a efeito pela autuante está 

em desacordo com a norma de regência dessa matéria, a qual tem o efeito de 
inverter o ônus da prova, atribuindo ao contribuinte a prova da improcedência dos 
fatos narrados na inicial. 

 



Publicação no Diário Oficial no 3.685, 03 de agosto de 2012 
 

4 

Relativamente à tipificação da multa por falta de registro dos documentos 
constantes do relatório de notas fiscais ATM-NT-TERM ADABAS, de página 6, 
observa-se que o dispositivo invocado não reflete com exatidão os fatos descritos na 
inicial, ao teor do art. 44, XXI, da Lei 1.287/2001, transcrito a seguir: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
XXI – cumprir as demais obrigações acessórias previstas na 
legislação tributária. 
(...) 
 

Vale lembrar que o inciso II do mesmo artigo foi acrescentado ao conjunto 
dos dispositivos infracionais através do Termo de Aditamento, de página 137. 

 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 

 
Com efeito, à luz da legislação encimada, as infrações não estão 

plenamente caracterizadas nos autos, cujas consequências são capazes de 
comprometer a validade da exigência fiscal. 

 
Melhor sorte não teve a análise material do lançamento tributário. 
 
Relativamente ao valor de R$ 183.038,55, correspondente à omissão de 

saída expressa na base de cálculo do auto de infração, entendo que está 
manifestamente divergente dos demais valores encontrados no conjunto de anexos 
que compõe o procedimento de auditoria, o que torna impossível a identificação de 
sua origem nos autos, conforme resumo transcrito a seguir: 

 
TRYCOM LTDA 

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO LEVANTAMENTO CONTA CAIXA 

2006 

MÊS 
OMISSÃO DE 

VENDAS 
HISTÓRICO DATA RAZÃO 

SUPRIMENTOS PÁGINAS 

Janeiro   SAQUE CONTA CORRENTE 27/01/2006 21.705,09 37 

Fevereiro 59.324,01 SAQUE CONTA CORRENTE 24/02/2006 14.851,65 51 

Março 37.667,86 SAQUE CONTA CORRENTE 27/03/2006 13.044,35 54 

Abril 14.549,93 SAQUE CONTA CORRENTE 26/04/2006 10.729,95 57 

Maio 31.849,35 SAQUE CONTA CORRENTE 23/05/2006 6.241,44 62 

Junho   SAQUE CONTA CORRENTE 22/06/2006 13.580,59 66 

Julho   SAQUE CONTA CORRENTE 26/07/2006 2.429,74 71 

Agosto 
  PAGTO NÃO CONTABILIZADO - NFS 18006 E 17942 39.453,50 6 

  SAQUE CONTA CORRENTE 31/08/2006 5.965,83 75 

Setembro   SAQUE CONTA CORRENTE 30/09/2006 4.394,25 79 

Outubro   SAQUE CONTA CORRENTE 31/10/2006 3.689,62 82 

Novembro 53.351,61         

Dezembro           

T O T A L 196.742,76     136.086,01   
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Diante das informações contidas no extrato acima, fica evidente que três 
valores potencialmente identificados como omissão de receita transitam pelo 
processo, nas seguintes hipóteses: 

 
a) R$ 183.038,55 – valor indicado na base de cálculo do auto de infração; 
b) R$ 196.742,76 – total da omissão de vendas apurada no procedimento 

de páginas 9 a 12; 
c) R$ 136.086,01 – soma dos suprimentos identificados nas planilhas de 

páginas 13 e 14. 
 
Quanto à falta de escrituração dos documentos fiscais de entrada 

apontada pela auditoria, cabe ao Fisco o ônus de provar que os referidos 
documentos foram recebidos pelo sujeito passivo por meio da anexação aos autos 
de cópias das próprias notas fiscais, o que não foi feito. 

 
Posto isso, conclui-se que a presente exigência tributária contém vícios 

insanáveis nessa fase processual, os quais desqualificam e maculam, 
irremediavelmente, a constituição do crédito tributário e conduzem a sua 
insubsistência. 

 
Assim, à conta do exposto, em reexame necessário, conheço do recurso 

oficial, nego-lhe provimento e acolho o parecer do representante da Fazenda Pública 
Estadual para reformar a sentença e julgar improcedente o auto de infração no 
2010/002343, constante do processo 2010/6040/504284. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, por 
unanimidade, no mérito, reformar a decisão de primeira instância que julgou o auto 
de infração 2010/002343 nulo, para julgar improcedente e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe fez nos valores de R$ 31.116,55 (trinta e um mil, cento e 
dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 3.945,35 (três mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 29 dias do mês de junho de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 02 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


