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SUJEITO PASSIVO: 
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EMENTA 

 
 
ICMS. OMISSÃO

DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS
OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR
exige ICMS por omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
presunção de ocorrência de fato gerador de imposto, 
nota fiscal de entrada que lhe deu origem, encontra
próprio. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

1.291,88 (mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos),
de registrar documento fiscal de entradas de mercadorias tributadas, caracterizando 
omissão de saídas tributadas.

 
Intimado via direta, o sujeito passivo

impugnação intempestiva (fls. 58/60),
diferencial de alíquota já havia sido recolhido antes do lançamento tributário.

 
Requer ao final, que o auto de infração seja julgado improcedente.
 
O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 123/124, solicita a 

remessa dos autos ao autor do
reavalie a infração do campo 4.13, reveja o valor do imposto, campo 4.11, elabore 
levantamento das notas fiscais não lançadas contendo o valor e a base de cálculo 
do imposto devido e caso necessário, fazer 
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CDA – COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO 
ARAGUAIA S/A 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.424.741-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS. PRESUNÇÃO DE 
OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR – É improcedente o lançamento 

omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
presunção de ocorrência de fato gerador de imposto, quando resta provado que a 

ntrada que lhe deu origem, encontra-se registrada no livro fiscal 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS na importância de R$ 
duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos),

documento fiscal de entradas de mercadorias tributadas, caracterizando 
omissão de saídas tributadas. 

via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação intempestiva (fls. 58/60), alegando que o crédito tributário referente
diferencial de alíquota já havia sido recolhido antes do lançamento tributário.

Requer ao final, que o auto de infração seja julgado improcedente.

julgador de primeira instância, em despacho às fls. 123/124, solicita a 
remessa dos autos ao autor do procedimento ou seu substituto legal, para que 
reavalie a infração do campo 4.13, reveja o valor do imposto, campo 4.11, elabore 
levantamento das notas fiscais não lançadas contendo o valor e a base de cálculo 
do imposto devido e caso necessário, fazer aditamento ao auto de infração.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. FALTA 
. PRESUNÇÃO DE 

improcedente o lançamento fiscal que 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela 

quando resta provado que a 
se registrada no livro fiscal 

na importância de R$ 
duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), por deixar 

documento fiscal de entradas de mercadorias tributadas, caracterizando 

comparece aos autos, apresentando 
tributário referente ao 

diferencial de alíquota já havia sido recolhido antes do lançamento tributário. 

Requer ao final, que o auto de infração seja julgado improcedente. 

julgador de primeira instância, em despacho às fls. 123/124, solicita a 
procedimento ou seu substituto legal, para que 

reavalie a infração do campo 4.13, reveja o valor do imposto, campo 4.11, elabore 
levantamento das notas fiscais não lançadas contendo o valor e a base de cálculo 

itamento ao auto de infração. 
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Por intermédio de termo de aditamento às fls. 126/127, o autor do 

procedimento altera a fundamentação legal do campo 4.13, para art. 44, inciso II, da 
Lei 1.287/2001, e o valor do imposto, campo 4.11, para R$ 1.722,50. 

 
Intimado via correio, o sujeito passivo comparece aos autos, 

apresentando impugnação tempestiva (fls. 132/134), alegando que, apesar de não 
ter registrado a nota fiscal em referência, no mês de dezembro de 2010, promoveu o 
lançamento deste documento fiscal na data de 12 de janeiro de 2011, conforme 
Livro Registro de Entradas anexo, não causando nenhum prejuízo ao erário. 

 
O julgador de primeira instância, em despacho à fls. 151, solicita o retorno 

dos autos à origem, para que o autor do procedimento ou seu substituto legal se 
manifeste nos autos, tendo em vista a apresentação do livro registro de entradas (fls. 
148) com o respectivo registro da nota fiscal nº 016073. 

 
Caso entenda necessário, alterar o campo 4.5 do auto de infração pela 

divergência do contexto 4.1 que se trata de multa formal, elaborando termo de 
aditamento, se necessário. 

 
Em manifestação às fls. 153, o autor do procedimento entende que pela 

comprovação do lançamento do documento fiscal, fica inviabilizado o lançamento do 
crédito tributário. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 155/156, conhece da 

impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, submetendo a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins. 

 
A Representação Fazendária, após suas considerações às fls. 157/159, 

recomenda nesse reexame necessário, para conhecer da impugnação, tempestiva, 
dar-lhe provimento e manter a sentença monocrática, corrigindo o valor posto em 
sentença a que foi alterado pelo aditamento e assim julgar pela improcedência do 
auto de infração. 

 
Notificada por via postal, a autuada não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por caracterizar omissão de 
saída presumida, tendo como base a falta de registro de documento fiscal de 
entradas de mercadorias no livro próprio. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo, em segunda manifestação, alega em 

síntese, que promoveu o lançamento do documento fiscal no mês seguinte ao de 
sua emissão, conforme Livro Registro de Entradas anexo, não causando nenhum 
prejuízo ao erário público. 
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O julgador de primeira instância concedeu provimento aos argumentos da 
impugnante e julgou improcedente o auto de infração, submetendo a decisão à 
apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
Tocantins. 

 
Analisando os documentos anexados aos autos, em especial a nota fiscal 

de entrada nº 016073, emitida em 20/12/2010, percebe-se que por falta de seu 
registro no livro fiscal, número de ordem 12/2010, originou o presente auto de 
infração. 

 
Percebe-se também, que a mesma foi registrada na folha nº 000502, do 

livro fiscal de entradas, mês de janeiro do ano seguinte, ou seja, em outro livro fiscal 
de entradas. 

 
Instado a manifestar sobre o ocorrido, o autor do lançamento reconhece 

que está demonstrado o efetivo registro da nota fiscal, admitindo que a exigência do 
crédito tributário relativo a este auto de infração ficou inviabilizada. 

 
Desta forma, embora a autuada tenha registrado o documento fiscal no 

mês seguinte à sua emissão, entendo que foi satisfeita o que reza a Legislação 
Tributária do Estado do Tocantins, especialmente o inciso II do art. 44 da Lei 
1.287/2001, conforme a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela Lei 
2.549 de 22.12.11). 

 
Portanto, o procedimento adotado pelo contribuinte não causou prejuízo 

ao erário público. 
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar improcedente a exigência tributária indicada no 
campo 4.11 do auto de infração nº 2011/001087 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz a peça básica, cujo valor foi alterado por termo de aditamento. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante 
do auto de infração de no 2011/001087 e absolver o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz no valor de R$ 1.722,50 (mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos), referente ao Termo de Aditamento de fls. 126/127. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva 
Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva e Valcy 
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Barbosa Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de agosto de 
2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos seis dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


