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registro de operações de entrada de mercadorias 
legislação tributária, o que impõe ao 
omissão de saída apurada a partir das próprias entradas não escrituradas
termos da alínea d do inciso I do art. 21 da Lei 1.287/2001
própria autuada em procedimento 
autuantes. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
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PROVIDO. MAIORIA. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
Tratam os autos de recurso de ofício em face sentença da primeira 

instância administrativa, de páginas 212 a 214, que julgou nulo o auto de infração n
2010/002183, de páginas 2 e 3.

 
A peça fiscal noticia que contra Coop. dos Prod. de Arroz da Lagoa 

COOPERLAGO foi lavrado, em 05/10/2010, o referido auto de infração, p
constituição do crédito tributário no valor de R$
e cinquenta e oito reais e um centavo), “[...] referente às saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, [...] durante o exercício de 2005, [.
conforme foi constatado por meio do levantamento específico, seguido do 
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002183 

COOP. DOS PROD. DE ARROZ DA LAGOA 
COOPERLAGO  

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.063.458-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AUDITORIA. REEXAME NECESSÁRIO
SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DE SAÍDA DE 

STATADA POR INTERMÉDIO DAS 
ENTRADA NÃO REGISTRADAS. ART. 21, I, D, DA LEI 1.287/2001

de operações de entrada de mercadorias tributadas configura infraç
o que impõe ao Fisco a exigência do ICMS 

omissão de saída apurada a partir das próprias entradas não escrituradas
do inciso I do art. 21 da Lei 1.287/2001. In casu

própria autuada em procedimento semelhante ao adotado pelas autoridades
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 

ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO

Tratam os autos de recurso de ofício em face sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 212 a 214, que julgou nulo o auto de infração n
2010/002183, de páginas 2 e 3. 

A peça fiscal noticia que contra Coop. dos Prod. de Arroz da Lagoa 
COOPERLAGO foi lavrado, em 05/10/2010, o referido auto de infração, p
constituição do crédito tributário no valor de R$ 18.958,01 (dezoito mil e novecentos 
e cinquenta e oito reais e um centavo), “[...] referente às saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, [...] durante o exercício de 2005, [.
conforme foi constatado por meio do levantamento específico, seguido do 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COOP. DOS PROD. DE ARROZ DA LAGOA – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL. 
OMISSÃO DE SAÍDA DE 

DAS OPERAÇÕES DE 
, DA LEI 1.287/2001 – A falta de 

configura infração à 
isco a exigência do ICMS incidente sobre a 

omissão de saída apurada a partir das próprias entradas não escrituradas, nos 
In casu, confirmada pela 

ao adotado pelas autoridades 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 

REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE 

Tratam os autos de recurso de ofício em face sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 212 a 214, que julgou nulo o auto de infração no 

A peça fiscal noticia que contra Coop. dos Prod. de Arroz da Lagoa - 
COOPERLAGO foi lavrado, em 05/10/2010, o referido auto de infração, para 

18.958,01 (dezoito mil e novecentos 
e cinquenta e oito reais e um centavo), “[...] referente às saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, [...] durante o exercício de 2005, [...] 
conforme foi constatado por meio do levantamento específico, seguido do 
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levantamento da conta caixa [...]”, sendo invocada a previsão dos arts. 20, I, 21, I, a 
e d, 44, II e III, todos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 14/10/2010, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 53, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta impugnação ao lançamento, de páginas 55 a 58 e 133 a 135, por meio da 
qual requer a retificação do valor autuado com os seguintes fundamentos: 

 
Relativamente ao ARROZ: 
 
- Existência de erros de transcrição para o levantamento específico das 

quantidades de produtos constantes das notas fiscais 6.029, 6.292, 6.880, 6.913, 
6.930 e 6.946 e duplicidade da nota fiscal 6.341. 

 
- Falta de observação de que na produção de “Fragmentos de Arroz”, 

utiliza-se o percentual de 28% a 32% de quirela para compor tal mercadoria. 
 
- Que ao efetuar levantamento em separado constatou-se uma diferença 

de 1.097.880 kg de saídas de fragmentos de arroz, dos quais 70% são utilizados na 
composição como arroz e 30% como quirela, por não se tratar de grãos interinos. 

 
RELATIVAMENTO AO FARELO: 
 
- Existência de erros de transcrição para o levantamento específico da 

quantidade de produto constante da nota fiscal 6.748 e de descrição do produto 
contido na de no 6.946. 

 
- Que ao efetuar o ajuste das diferenças apontadas concluiu que não 

houve uma omissão de entrada de 100.650 kg, e sim, de 111.560 kg, que 
multiplicada pelo preço médio praticado no período resulta o valor de R$1.952,47 de 
ICMS a recolher. 

 
Por fim, requer a retificação do valor autuado para que possa recolher a 

importância apurada. 
 
A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 159/2011 – 

CAT/JPI/DBA, de página 200, retorna os autos à agência de atendimento para que 
os autuantes façam juntada do levantamento da conta caixa, o qual foi anexado às 
páginas 201 a 204. 

 
Adveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular declarou nulo 

o auto de infração em litígio, sem julgamento do mérito, recorrendo de ofício de sua 
decisão nos termos dos arts. 56, IV, f, e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamentou-se afirmando que caracteriza cerceamento 

ao direito de defesa o erro no levantamento específico que serviu de base aos 
valores transportados para o levantamento da conta caixa e, em consequência, a 
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nulidade do lançamento em conformidade com o disposto nos arts. 28, II, e 29, 
ambos, da citada Lei. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 215 e 216, pede a manutenção da decisão singular. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O recurso oficial preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 

termos da legislação aplicável. Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 
A questão versa sobre a constatação de falta de recolhimento de ICMS 

incidente sobre operações de saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, neste caso, arroz e farelo, cuja omissão foi confirmada por meio de 
procedimento de auditoria que consiste na verificação mediante o confronto das 
operações de entrada e de saída realizadas pelo estabelecimento em determinado 
período, conforme documentos das páginas 4 a 27, dos autos. 

 
O valor das omissões apuradas foi, posteriormente, transportado para o 

fluxo de caixa da empresa. 
 
Com efeito, saídas de mercadorias sem emissão do correspondente 

documento fiscal caracterizam infração à legislação tributária. 
 
A julgadora singular traçou a tese de suas razões decisórias sob a ótica 

da nulidade do auto de infração por entender que houve: “[...] cerceamento ao direito 
de defesa do contribuinte por erro no levantamento específico que serviu de base 
aos valores transportados para o levantamento da conta caixa [...] e, em 
consequência, a nulidade do lançamento em conformidade com o disposto nos arts. 
28, II e 29, da Lei 1.288/01.” 

 
Assim se expressam os precitados artigos: 
 

Art. 28. É nulo o ato praticado: 
[...] 
 
II – com cerceamento de defesa; 
 
Art. 29. A nulidade é declarada de ofício pela autoridade competente 
para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. 

 
Não obstante a fundamentação adotada pela sentenciante, a autuada 

exerceu com segurança o seu direito de defesa e plena compreensão dos fatos 
narrados na inicial. 

 
Impressiona a clareza e a convicção expostas em sua defesa, cuja peça 

foi dividida em duas impugnações distintas, sendo uma relativa às operações de 



Publicação no Diário Oficial no 3.707, 04 de setembro de 2012 
 

4 

arroz, de páginas 55 a 58, e outra, referente ao farelo, de páginas 133 a 135, 
apontando, inclusive, acertos e equívocos cometidos pelos autuantes. 

 
Dessa forma, não assiste razão à julgadora singular. 
 
Posto isso, reportando à impugnação, a contestante junta cópia de 

procedimentos semelhantes ao adotado pelo Fisco para demonstrar que algumas 
faltas praticadas pelos autuantes possibilitam obtenção de resultados diferentes 
entre as duas sistemáticas. 

 
Entretanto, tais fatos merecem considerações, nos termos da defesa 

apresentada, separadamente. 
 
Isso porque, na hipótese vertente da omissão de ARROZ, a ocorrência de 

erros de transcrição dos produtos descritos nas notas fiscais nos 6.029, 6.292, 6.880, 
6.913, 6.930 e 6.946 e a duplicidade da de no 6.341, bem como, a inobservância do 
percentual de 28% a 32% de quirela para composição de tal mercadoria, 
demonstrada por meio dos documentos de páginas 82 a 132, não confirma o valor 
da omissão apontada pelo Fisco, relativamente a esse produto. 

 
Quanto ao item FARELO, importa ressaltar que a transposição 

equivocada para a peça fiscal da quantidade de produto constante da nota fiscal no 
6.748, e o erro de descrição do produto consignado na de no 6.946, permite, 
inclusive, ao sujeito passivo concluir que houve omissão de entrada de 111.560 kg, 
que multiplicados pelo preço médio por ele praticado no período resulta a 
importância de R$ 1.952,47, correspondente ao ICMS a recolher, conforme 
comprova os documentos constantes das páginas 133 a 135, nos quais se 
encontram a memória dos cálculos efetuados. 

 
Apenas para deixar consignado, o procedimento fiscal adotado pelos 

autuantes indica que foi constatada a falta de registro de entrada equivalente a 
100.650 kg da respectiva mercadoria. 

 
Entretanto, a presença de determinados equívocos, devidamente 

reparados, não desqualifica a exigência fiscal em virtude da consagração dos 
acertos consumados pelo lançamento fiscal. 

 
Não se deve desconhecer que os procedimentos de auditoria, embora 

sejam atos administrativos, a sua execução não está adstrita a preenchimento de 
formulários específicos para verificação de regularidade fiscal ou contábil da 
empresa em análise, ao teor do que estabelece art. 127, da Lei 1.287/2001. Verbis: 

 
Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer 
meios indiciários, bem como aplicados coeficientes médios de lucro 
bruto, valor adicionado ou preços mínimos, considerados em cada 
atividade econômica conforme fixado em ato do Secretário da 
Fazenda. 

 
Inclusive, a assunção pela autuada de omissão de receita, em sede de 

impugnação, corrobora a legitimidade do lançamento do crédito tributário com a 
retificação do valor exigido na inicial. 
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Assim, do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, sem 

ressalva o enquadramento da infração cometida indicado na peça fiscal, o qual 
classifica a omissão de saída com fundamento nos arts. 20, I, 21, I, d, e 44, II e II, 
todos, da Lei 1.287/2001, dos quais se extrai a seguinte redação: 

 
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 

 
Importa destacar que em virtude de disposição expressa, o mencionado 

art. 21 da Lei 1.287/2001, tem o efeito de inverter o ônus da prova, atribuindo ao 
contribuinte a prova da improcedência dos fatos narrados na inicial. 

 
Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 

exigência do ICMS lançado, apenas no valor de R$ 1.952,47, pois a recorrente 
ousou demonstrar, mediante documentação hábil e argumentos sólidos, a 
ocorrência das operações mercantis, a respeito da qual assume a omissão de 
receita na manifesta importância. 

 
A multa imputada à infração indicada no lançamento enseja a cominação 

da penalidade graduada em 50% (cinquenta por cento), prevista na legislação em 
vigor ao seu tempo, com fulcro no prescrito na alínea a do inciso III do art. 48 da Lei 
1.287/2001. 

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
[...] 
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III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 
a) omissão de registro, ou registro a menor, de operações ou 
prestações de saídas, no livro próprio; 

 
Logo, o lançamento do crédito tributário, nos termos da inicial, subsiste 

perfeitamente ao teor dos dispositivos assinalados na peça fiscal em litígio, em 
virtude de a autuada não ter escriturado no livro próprio as referidas operações. 

 
Por esses motivos, não acolho o parecer do representante da Fazenda 

Pública Estadual, razão pela qual nego provimento ao reexame necessário para 
reformar a decisão de primeira instância e julgar parcialmente procedente o 
lançamento do crédito tributário efetuado por meio do auto de infração no 
2010/002183, constante do processo no 2010/6190/500266. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

maioria, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração de no 2010/002183 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.952,47 (mil e 
novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) referente parte do 
campo 4.11, mais acréscimos legais e absolver do valor de R$ 17.005,54 (dezessete 
mil e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente parte do campo 4.11. A 
conselheira Fernanda Teixeira Halum votou pela improcedência do auto de infração. 
O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Maria do Carmo da 
Silva, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 15 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 31 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


