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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

S. C. COMÉRCIO DE FERROS E FERRAMENTAS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AUDITORIA. RECURSO 
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

A falta de registro de operações de entrada de mercadorias 
configura duas infrações distintas, concomitantemente, o que impõe ao Fisco a 

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

art. 44, da mesma Lei. RECURSO 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 

SENTENÇA CONFIRMADA. 

MULTA PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
REVELIA. PROCESSUAL. DANFE – A 

caracteriza desinteresse de instauração da fase 
ançamento do crédito tributário 

impugnados nem recolhidos, regularmente 
RECURSO DESPROVIDO. 

A PÚBLICA ESTADUAL 

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença de primeira 
, que julgou procedente o auto de 
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Contra S. C. Comércio de Ferros e Ferramentas Ltda. foi lavrado, em 

18/5/2012, o referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$ 40.065,50, composto pelos valores de R$ 31.716,43, 
R$ 4.513,01 e R$ 3.836,06, decorrentes de aplicação de multa formal por falta de 
registro no livro próprio de notas fiscais de entrada de mercadorias e de falta de 
recolhimento de ICMS relativo à omissão de vendas de mercadorias, durante o 
exercício de 2010. 

 
As infrações constatadas se encontram amparadas no art. 44, II e III, e as 

penalidades sugeridas, as dos art. 50, IV, c, e 48, III, a, todos, da Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 30/5/2013, por via postal, 

mediante aviso de recebimento – AR, de página 136, nos termos do inciso I do art. 
22 da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação 

parcial, de páginas 138 e 143, com a alegação de que integrou a base de cálculo do 
crédito constituído o valor de R$ 153.177,25, relativo às notas fiscais eletrônicas nºs 
3632 e 314333, correspondentes à aquisição de dois veículos, mediante 
financiamento com alienação fiduciária. 

 
Ressalta que os referidos veículos foram adquiridos para integrar seu 

ativo imobilizado, os quais não se encontram entre as mercadorias tributadas, nos 
termos do art. 4º, VII e X, do Código Tributário Estadual. 

 
Assinala que é nesse contexto que resta parcialmente indevida a 

autuação quanto à imputação de multa formal. 
 
Mediante esses argumentos, requer a exclusão do valor de 

R$ 153.177,25 da base de cálculo utilizada para constituição do crédito tributário ora 
combatido. 

 
Adveio a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de 

infração em litígio, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário, 
mais acréscimos legais. 

 
A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 

15/4/2013, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 165, nos 
termos do inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

 
Contra essa decisão foi interposto recurso voluntário, de páginas 167 a 

173, por intermédio do qual a recorrente reprisa os argumentos vertidos com a 
inicial. 

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

páginas 174 a 178, recomenda a manutenção da sentença monocrática. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 



Publicado no Diário Oficial no 4.015, de 29 de novembro de 2013 
 

 

3 

 
VOTO 
 

 
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, representadas pelos Documentos Auxiliares da Nota 
Fiscal Eletrônica – DANFE, durante o exercício de 2010, cujas cópias constam das 
páginas 6 a 23. 

 
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 DA MULTA PROPORCIONAL APLICADA – PÁG 5 

 
DATA DA 
EMISSÃO 

NR NOTA FISCAL VALOR TOTAL MULTA 
FORMAL 20% 

6/4/2011 3632 99.000,00 19.800,00 
30/7/2011 4302 4.680,00 936,00 
4/5/2011 49865 150,00 30,00 
1/9/2011 314333 54.177,25 10.835,45 

15/9/2011 4434 125,00 25,00 
5/12/2011 26507 449,89 89,98 

TOTAL  158.582,14 31.716,43 
 

2) DEMONSTRATIVO DA MULTA PROPORCIONAL APLICADA – PÁG 13 
 

DATA DA 
EMISSÃO 

NR NOTA 
FISCAL 

VALOR 
TOTAL IMPOSTO 

MULTA 
FORMAL 20% 

7/5/2010 1628 7.000,00 1.190,00 1.400,00 
11/6/2010 2045 2.830,00 481,10 566,00 
2/10/2010 3035 198,14 33,68 39,63 
7/10/2010 3061 470,00 79,90 94,00 
9/10/2010 3084 190,00 32,30 38,00 

11/10/2010 3104 107,00 18,19 21,40 
15/10/2010 3152 481,00 81,77 96,20 
22/10/2010 3213 105,00 17,85 21,00 
23/10/2010 1655 10.783,89 1.833,26 26.156,78 
26/11/2010 11029 400,00 68,00 80,00 

TOTAL  22.565,03 3836,06 4.513,01 



Publicado no Diário Oficial no 4.015, de 29 de novembro de 2013 
 

 

4 

 
Entretanto, junto com a impugnação houve oferecimento de provas 

documentais, traduzidas nas cópias dos Documentos Auxiliares das Notas Fiscais 
Eletrônicas – DANFES nº 000.003.632 e nº 000.314.333, constantes das páginas 
150 e 152, para comprovar a alegação de que se trata de aquisição de dois veículos 
para o ativo imobilizado da empresa e, assim, justificar o pedido de exclusão dos 
respectivos valores da base de cálculo do crédito tributário por entender que não são 
mercadorias tributadas. 

 
Entretanto, tais fatos merecem algumas considerações. 
 
Não obstante, nos referidos documentos fiscais estão consignadas as 

seguintes informações relativas à incidência de impostos sobre os respectivos 
produtos neles descritos: 

 
NR DANFE BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 

000.003.632 66.003,30 7.920,40 
000.314.333 21.800,92 2.616,11 

 
Desta forma, fica claro que se trata, na verdade, de mercadorias sujeitas 

à tributação do ICMS, cujos documentos fiscais devem ser escriturados 
normalmente, nos termos da legislação pertinente. 

 
De sua parte, o procedimento fiscal adotado indica que foi constatada a 

falta de registro dos respectivos documentos. 
 
Assim, do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, 

irreparável o procedimento de auditoria realizado pela autoridade autuante. 
 
O certo é 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, por descumprimento da obrigação de registrar 
os documentos fiscais de aquisição das mercadorias. 

 
Logo, deve ser aplicada a alíquota de 17% sobre o valor apenas sobre o 

valor da omissão de receita para cálculo do ICMS a ser lançado, e o percentual de 
20% para imposição da multa de natureza formal, nos termos da lei, inclusive, a 
ausência de manifestação da recorrente sobre a mesma torna inconteste a operação 
de compra das mercadorias neles consignados. 

 
Isso porque, na hipótese vertente, a peça fiscal noticia 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. 

 
Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
[...] 
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d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 
 

Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 
exigência do ICMS lançado, pois a recorrente não ousou demonstrar, mediante 
documentação hábil, idônea e contemporânea aos fatos, a inocorrência das 
operações mercantis realizadas por meio dos respectivos documentos fiscais, a 
respeito das quais não foi apresentada nenhuma prova específica, na forma 
prescrita na Lei. 

 
Por outro lado, a falta de registro de operações de entrada de 

mercadorias implica também a imposição de multa formal por descumprimento de 
obrigação acessória, as quais se encontram elencadas no art. 44 da Lei 1.287/2001, 
que trata das obrigações de fazer dos contribuintes e dos responsáveis. 

 
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 da multa ora aplicada, nos termos da inicial, subsiste 

perfeitamente ao teor do inciso II do citado artigo, em virtude da autuada não ter 
escriturado no livro próprio os respectivos documentos fiscais. 

 
Por outro lado, a presença de algumas vicissitudes merece relevância. 
 
Refiro-me aos créditos tributários originários consignados nos itens 5.11 e 

6.11, do auto de infração, cuja desistência de defesa constatada na impugnação e 
no recurso voluntário 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, 
nos seguintes termos: 

 
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 
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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) 
 
[...] 
 
Parágrafo único. A revelia do autuado importa o reconhecimento da 
obrigação tributária e produz efeito de decisão final do processo 
administrativo. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11). 

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

autuada se amoldam com perfeição às penalidades indicadas pelo autuante na peça 
fiscal, previstas na legislação em vigor ao seu tempo, nos termos postulados pelos 
arts. 48, III, a, e 50, IV, c, ambos, da Lei 1.287/2001, que assim rezam: 

 
Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
 
[...] 
 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
a) omissão de registro, ou registro a menor, de operações ou 
prestações de saídas, no livro próprio; 
............................................................................................................... 
 
Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
[...] 
 
IV – 20% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
[...] 
 
c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
tributados, inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
ainda que não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente; 

 
Por esses motivos, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual, razão pela qual conheço e nego provimento ao recurso voluntário para 
confirmar a decisão de primeira instância. 

 
É como voto. 
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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 a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2012/000679 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 31.716,43 (trinta e um mil, setecentos e dezesseis 
reais e quarenta e três centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos 
legais. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides 
Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Valcy Barboza Ribeiro e 
Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de 
outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 4.513,01 

e R$ 3.836,06, referente aos campos 5.11 e 6.11, respectivamente.  
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 27 dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


