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A falta de registro de operações de entrada de mercadorias 
concomitantemente, o que impõe ao Fisco a exigência d

alínea d do inciso I do art. 21 da Lei 1.287/2001, bem como a 
aplicação de multa proporcional por descumprimento de obrigação acessória, 

inciso II do art. 44, da mesma Lei. IMPUGNAÇÃO DIRETA
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 

. UNÂNIME. 

ICMS. MULTA PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUDITORIA. REVELIA. PROCESSUAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
AJUSTE SINIEF 05/07 – A expressa renúncia à impugnação 

interesse de instauração da fase litigiosa e consolida a situação jurídica definida 
ançamento do crédito tributário regularmente constituído, ao teor do art. 47 da 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ACOLHIDA. UNÂNIME. 

m os autos de impugnação direta interposta nos termos do parágrafo 
único do art. 45 da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, contra o auto de 
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Contra Supermercado Nova Opção Ltda foi lavrado, em 19/07/2011, o 
referido auto de infração, de páginas 2 a 6, para constituição do crédito tributário, no 
valor de R$ 45.398,78 (quarenta e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e 
setenta e oito centavos), composto pelos valores de R$ 3.507,89, R$ 6.756,48, R$ 
883,41, R$ 1.857,28, R$ 303,02, R$ 14.273,42 e R$ 17.817,28, correspondentes 
aos períodos de 01/07/2008 a 31/05/2011. 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte não efetuou o registro de notas 

fiscais de aquisição de mercadorias sujeitas à tributação normal, ficando sujeito ao 
lançamento de ofício do imposto devido pelas omissões de saída e à aplicação de 
penalidade pecuniária nos percentuais de 10% e 20% sobre os valores das 
respectivas operações, realizadas nos exercícios de 2008 a 2011. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 28/07/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 445, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288/2001. 

 
Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação direta 

a esse Conselho de Contribuintes, de páginas 447 a 450, contestando apenas os 
valores relativos aos períodos de 2010 e 2011, com os seguintes argumentos: 

 
1) Encerrou as atividades no ano de 2010, inclusive, junto à Receita 

Federal do Brasil; 
 
2) Ao verificar a origem das notas fiscais percebeu que um grande 

número foi emitido pela empresa Terra Atacado Distribuidora Ltda, cujo 
representante, senhor Kleyson Aires da Silva, residente em Dianópolis, TO, admitiu 
ter efetuado várias vendas em nome da autuada, porém entregava a mercadoria em 
outros clientes sem o consentimento da impugnante, e que isso ocorreu com todas 
as notas fiscais por ele emitidas a partir de 23/08/2010, data de encerramento de 
suas atividades. 

 
Alega também que de acordo com o art. 8o da Lei 1.287, de 28 de 

dezembro de 2001, “Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize (...) 
operações de circulação de mercadoria ... ”, que, notoriamente, a empresa não 
realizou operações mercantis, sobretudo quando se verifica o Termo de Declaração 
assinado pelo senhor Kleyson, de páginas 456 e 457, por meio do qual o declarante 
assume toda a responsabilidade pela emissão, à revelia da impugnante, das notas 
fiscais objeto de autuação. 

 
Finalmente, requer que o auto de infração seja julgado improcedente. 
 
O representante da Fazenda Pública Estadual recomenda que se 

conheça da impugnação direta, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração. 

 
É, em síntese, o relatório. 
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VOTO 
 
 

A impugnação direta, subscrita pela sócia-proprietária da empresa, 
preenche os requisitos para a admissibilidade, nos termos dos arts. 20 e 45, ambos, 
da Lei 1.288/2001. Foi interposta dentro do prazo previsto no item 4 da alínea d do 
inciso III do art. 26 do mesmo diploma legal. Dela, portanto, tomo conhecimento. 

 
Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 

âmbito administrativo deste Conselho somente se efetiva com a interposição de 
impugnação ou de recurso por quem detém poderes de representação do sujeito 
passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, o qual se encontra 
devidamente qualificado nos autos. 

 
Assim sendo, cuida-se de questão simples, objetiva e recorrente a esse 

Conselho de Contribuintes, ou seja, as implicações decorrentes da falta de 
escrituração de documento fiscal de entrada de mercadorias. 

 
O Fisco Estadual constatou a irregularidade por intermédio do trabalho de 

cruzamento das informações constantes na base de dados do Sistema Integrado de 
Administração Tributária, SIAT, no qual são mantidos os arquivos relativos às Notas 
Fiscais Eletrônicas Autorizadas, NF-e, dos remetentes, com os registros efetuados 
pelos destinatários no livro Registro de Entradas. 

 
A verificação comprovou que a autuada omitiu o registro de Notas Fiscais 

Eletrônicas Autorizadas, NF-e, durante os exercícios de 2008 a 2011, cujas cópias 
constam das páginas 34 a 333. 

 
Por essa razão, a peça fiscal exige ICMS e MULTA PROPORCIONAL por 

falta de escrituração dos referidos documentos fiscais nos livros de registro de 
entrada, conforme demonstrado através dos extratos transcritos a seguir. 

 
1) DEMONSTRATIVO DO ICMS EXIGIDO 
 
Período Base de cálculo Alíquota Valor do ICMS 

01/10/2010 a 31/12/2010 20.634,64 17% 3.507,89 
01/01/2011 a 31/05/2011 39.744,02 17% 6.756,48 

 
2) DEMONSTRATIVO DA MULTA PROPORCIONAL APLICADA 
 
Período Base de cálculo Percentual Valor do ICMS 

01/07/2008 a 31/12/2008 8.834,08 10% 883,41 
01/01/2009 a 15/12/2009 18.572,75 10% 1.857,28 
16/12/2009 a 31/12/2009 1.515,08 20% 303,02 
01/01/2010 a 31/12/2010 71.367,10 20% 14.273,42 
01/01/2011 a 31/05/2011 89.086,42  20% 17.817,28 

 
Não obstante tais fatos, a impugnante contesta somente os valores 

relativos aos exercícios de 2010 e 2011, sob a alegação de que os referidos 
documentos fiscais foram emitidos em nome da autuada pela empresa Terra 
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Atacado Distribuidora Ltda, representada pelo senhor Kleyson Aires da Silva, o qual 
assumiu a responsabilidade mediante Termo de Declaração, lavrado em 14/07/2011, 
pela Delegacia de Polícia de Dianópolis, juntado às páginas 456 e 457. 

 
Alega ainda que não realizou operações de circulação de mercadorias, 

por isso não pode ser considerada contribuinte, conforme dispõe o art. 8o da Lei 
1.287/2001, que assim estatui: 

 
Art. 8 o Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

 
Entretanto, não assiste razão à impugnante.  
 
Ao consultar o cadastro de contribuintes da Secretaria da Fazenda, 

verifica-se que o sujeito passivo não requereu a alegada baixa de sua inscrição 
cadastral ao encerrar suas atividades, cuja inscrição cadastral foi suspensa de 
ofício, em 29/03/2011, nos termos da legislação de regência dessa matéria. 

 
Nesse sentido, o inciso IV do art. 15 da Lei 1.287/2001, estabelece: 
 

Art. 51.  O não cumprimento de acordo, de obrigação principal ou 
acessória, bem assim a inscrição de crédito tributário em dívida ativa, 
sujeita o contribuinte: (Redação dada pela Lei 1.523 de 17.12.04). 
(...) 
IV – suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado; 
(Redação dada pela Lei 1.570 de 27.04.05). 

 
Por sua vez, a alínea d do inciso II do art. 101 do Regulamento do ICMS, 

aprovado polo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, dispõe: 
 

Art. 101. A suspensão da inscrição do estabelecimento é dada da 
seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10). 
(...) 
 
II – de ofício, quando o contribuinte deixar de cumprir as obrigações 
principais e acessórias ou praticar atos ilícitos que tenham 
repercussão no âmbito tributário, quais sejam: (Redação dada pelo 
Decreto 4.222, de 29.12.10). 
(...) 
 
d) deixar de exercer sua atividade no endereço indicado no Boletim 
de Informação Cadastral – BIC, quando comprovado por meio de 
diligência fiscal; 

 
Nessa direção, o inciso XX do art. 44 da Lei 1.287/2001, assim se 

expressa: 
 

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
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XX – requerer baixa no cadastro de contribuintes do Estado, 
entregando ao Fisco, para destruição, os documentos fiscais não 
utilizados; 

 
Posto isso, é relevante destacar que a exigência tributária está amparada 

em nota fiscal eletrônica, NF-e, introduzida na legislação tributária através do Ajuste 
Sinief 07/05, o qual inaugurou um capítulo inédito no ordenamento das relações 
sujeitas a essa nova modalidade de documentação fiscal. 

 
Assim, em consonância com os dispositivos de regência dessa matéria, o 

documento que traduz o fato gerador da obrigação tributária é a NF-e, regularmente 
emitida, antes do início da circulação da mercadoria, por contribuinte devidamente 
autorizado pelo Fisco, com o respectivo número de protocolo de autorização, isto é, 
a chave de acesso da NF-e para consulta de sua autenticidade no site 
www.nfe.fazenda.gov.br, nos termos da Cláusula primeira, do referido ato normativo. 
In verbis: 

 
Cláusula primeira  Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 
que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI ou Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS em substituição: 
 
I – à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A; 
 
II – à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4. 
 
§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica – NF-e o documento emitido 
e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o 
intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica 
é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso 
pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, 
antes da ocorrência do fato gerador. 

 
Logo, o nascimento do fato gerador é documentado por meio da emissão 

da respectiva NF-e da operação realizada, da qual resultarão os registros contábeis 
e fiscais necessários à apuração mensal do ICMS do contribuinte. 

 
Desta forma, os referidos documentos fiscais se encontram revestidos das 

formalidades legais que autorizam a presunção de regularidade quanto à sua 
emissão, contendo, inclusive, os números correspondentes a sua chave de acesso 
ao site Receita Federal do Brasil, elemento obrigatório que indica que o documento 
eletrônico foi enviado pela empresa, e devidamente autorizado pelo Fisco, 
comprovando que a operação atendeu as exigências legais necessárias a sua 
emissão. 

 
O procedimento fiscal pelo Fisco adotado indica a constatação de 

omissão registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias. 
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Do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, irreparável o 
procedimento de auditoria realizado pelas autoridades autuantes, haja vista 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 proporcional, por descumprimento das obrigações positivas, 
neste caso, deixar de registrar os respectivos documentos fiscais de aquisição das 
mercadorias. 

 
Portanto, deve ser utilizada a alíquota de 17% para cálculo do ICMS a ser 

lançado. 
 
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 devido, pois a impugnante não ousou demonstrar, mediante 
documentação hábil e idônea a inocorrência das operações mercantis consignadas 
nos respectivos documentos fiscais. 

 
Por outro lado, a falta de registro de entrada das mercadorias implica 

também a imposição de multa proporcional por descumprimento de obrigação 
acessória, as quais se encontram elencadas no art. 44 da Lei 1.287/2001, que trata 
das obrigações positivas. 

 
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 do crédito tributário, nos termos da inicial, subsiste 

perfeitamente ao teor do dispositivo citado, o que impõe a aplicação de multa 
proporcional no percentual de 10% e 20% sobre o valor das operações realizadas, 
nos termos da lei vigente à época da ocorrência dos fatos. 
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Entretanto, a presença de algumas vicissitudes merece consideração. 
 
Refiro-me aos créditos tributários originários de fatos geradores ocorridos 

durante os exercícios de 2008 e 2009, cuja desistência de defesa noticiada na 
impugnação direta torna-os incontroversos e verdadeiros. 

 
Logo, para aqueles valores não se instaurou a fase litigiosa do 

procedimento administrativo-tributário, prevista no art. 41 da Lei 1.288/2001, ficando 
consolidada a situação jurídica definida no lançamento do crédito tributário, 
regularmente constituído, na forma postulada pelo art. 47 do mesmo diploma legal. 
Verbis: 

 
Art. 41. A fase contenciosa do procedimento de que trata este 
Capítulo inicia-se com a apresentação de impugnação ao 
lançamento formalizado por auto de infração. 
 
Art. 47. Não sendo impugnado o auto de infração nem efetuado o 
pagamento do crédito tributário lançado, nos prazos legais, o sujeito 
passivo é considerado revel, presumindo-se verdadeira a matéria 
fática alegada pelo autor, remetendo-se os autos do processo ao 
CAT. 

 
Desta forma, fica declarada a sua revelia e iniciada a cobrança amigável 

dos respectivos valores ao teor do art. 57 da Lei 1.288/2001, do qual se extrai: 
 

Art. 57. Na hipótese de revelia, são analisadas e decididas as 
matérias de direito, quanto a: (Redação dada pela Lei 2.521, de 
10.11.11) 
 
I – perfeita identificação do contribuinte; 
 
II – legitimidade da intimação do sujeito passivo e aos prazos 
processuais; 
 
III – descrição da infração e ao seu enquadramento legal; 
 
IV – penalidade sugerida; (Redação dada pela Lei 2.521, de 
10.11.11) 
 
V – elementos informativos do crédito tributário, principalmente 
quanto ao fato gerador, a base de cálculo e a alíquota; 
 
VI – outros dados que possam tornar ineficaz a exigência fiscal. 
 
Parágrafo único. A revelia do autuado importa o rec onhecimento 
da obrigação tributária e produz efeito de decisão final do 
processo administrativo. (Redação dada pela Lei 2.5 21, de 
10.11.11) (original sem grifo) 

 
Com efeito, todo o exposto evidencia que as infrações cometidas pela 

autuada se amoldam com perfeição às penalidades indicadas pelos autuantes na 
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peça fiscal em litígio, nos termos postulados pelos arts. 48, III, a e 50, IV, c, ambos, 
da Lei 1.287/2001. 

 
Por esses motivos, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual, razão pela qual conheço e nego provimento à impugnação direta e julgo 
procedente o lançamento dos créditos tributários efetuados por meio do auto de 
infração no 2011/001650, constante do processo no 2011/7130/500231, relativos aos 
campos 4.11, 5.11, 9.11 e 10.11. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade: 
 
1) declarar a revelia e decidir pela procedência das reclamações 

tributárias constantes do auto de infração no 2011/001650 nos valores de R$ 883,41, 
R$ 1.857,28 e R$ 303,02, indicadas nos campos 6.11, 7.11 e 8.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais; 

 
2) no mérito, conhecer da impugnação direta, negar-lhe provimento e 

julgar procedente as reclamações tributárias constantes do auto de infração no 
2011/001650 para condenar o sujeito passivo ao pagamento das importâncias de R$ 
3.507,89, R$ 6.756,48, R$ 14.273,42 e R$ 17.817,28, indicadas nos campos 4.11, 
5.11, 9.11 e 10.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. 

 
O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 

Pública Estadual. 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 28 dias do mês de junho de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 07 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


