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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 
                    I – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS
FISCAIS DE ENTRADA 
PRESUMIDO. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO COMETIDA 
exigência tributária cuja tipificação da infração cometida não se relaciona com o 
histórico dos fatos tidos como infringidos.
 

II – ICMS. MULTA FORMAL. 
ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS
É procedente o lançamento fiscal que exige
obrigação acessória, quando resta provado nos a
fiscais próprios das notas fiscais de entradas.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte fo
mercadorias tributadas, tendo como causa a entradas de mercadorias não 
registradas nos livros fiscais próprios, conforme demonst
especial. 

 
Nos campos 8, 10, 11, 12 e 13, referente a

registro nos livros fiscais próprios, de aquisições de mercadorias tributadas e 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, consta
demonstrativo de notas fiscais de entradas.

 
O sujeito passivo foi intimado por via 

apresentando impugnação 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
 DE MERCADORIAS. OCORRÊNCIA DO FATO

ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO COMETIDA 
cuja tipificação da infração cometida não se relaciona com o 

histórico dos fatos tidos como infringidos. 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS

É procedente o lançamento fiscal que exige multa formal, pelo descumprimento de 
quando resta provado nos autos a falta de registro nos livros 

s das notas fiscais de entradas. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7 e 9, por omitir vendas de 
mercadorias tributadas, tendo como causa a entradas de mercadorias não 
registradas nos livros fiscais próprios, conforme demonstrado 

Nos campos 8, 10, 11, 12 e 13, referente a multa formal 
registro nos livros fiscais próprios, de aquisições de mercadorias tributadas e 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, consta

emonstrativo de notas fiscais de entradas. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 870/877), alegando 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

SUPERMERCADO ALCANTARA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 

ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO COMETIDA – É nula a 
cuja tipificação da infração cometida não se relaciona com o 

O DE OBRIGAÇÃO 
FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS – 

pelo descumprimento de 
a falta de registro nos livros 

por omitir vendas de 
mercadorias tributadas, tendo como causa a entradas de mercadorias não 

rado em levantamento 

multa formal por falta de 
registro nos livros fiscais próprios, de aquisições de mercadorias tributadas e 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, constatado conforme 

, comparecendo aos autos, 
), alegando em preliminar a 
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nulidade do auto de infração por não preencher os requisitos legais de instrução e 
lavratura do auto de infração uma vez que não foi notificado do início da auditoria, 
além de extrapolar o prazo de 90 dias para seu encerramento. 

 
No Mérito, alega que o fornecedor emitiu notas fiscais de carne sem que 

tivesse enviado o produto e sem a anuência do contribuinte, tendo o auto de infração 
sido lavrado por presunção. 

 
A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 879, solicita o 

retorno dos autos à Delegacia de origem, para que o autor do lançamento ou seu 
substituto faça juntada do termo de início e encerramento da auditoria e das notas 
fiscais de entradas relacionadas nos levantamentos. 

 
Em atenção ao solicitado, foram anexados aos autos documentos de fls. 

881 a 1.219, dando ciência ao autuado, que não se manifestou.  
 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 1.225/1.228, 

conhece da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o 
auto de infração, por entender que, quanto à preliminar arguida, o prazo da auditoria 
foi concluído dentro do que determina a legislação. 

 
Quanto ao mérito, as notas fiscais não registradas referem-se a vários 

fornecedores e mercadorias distintas, não se restringindo somente a carnes. As 
notas fiscais não registradas foram anexadas aos autos, enquanto que a recorrente 
não fez juntada de nenhum documento comprobatório de suas alegações. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância via postal, a autuada 

apresentou recurso voluntário tempestivo (fls. 1.241/1.248) a este Conselho, com as 
mesmas alegações de mérito arguidas em sede de impugnação, acrescentando que 
o recorrente é autuado duas vezes sobre o mesmo suposto ilícito, primeiro pelo 
crédito tributário constituído pela omissão de registro de entrada, com a penalidade 
aplicada a este suposto ilícito e, segundo, a penalidade pela omissão de registro de 
entrada de mercadorias que originou o primeiro delito. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em seu parecer às fls. 

1.249/1.252, após suas considerações, conclui recomendando para conhecer do 
recurso apresentado tempestivo, negar-lhe provimento, manter a sentença singular, 
e a julgar pela procedência desse auto de infração, condenando-o em todos os seus 
campos. 

 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se configura na autuação descritas nos seguintes 

contextos: 
 
- 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 e 9.1, por omissão de vendas de mercadorias 

tributadas, tendo como causa a entradas de mercadorias não registradas nos livros 
fiscais próprios. A infração tipificada como infringida foi o art. 21, inciso I, alínea d, da 
Lei 1.287/2001. 
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- 8.1, 10.1, 11.1, 12.1 e 13.1, em multa formal, pela falta de registro nos 

livros fiscais próprios, de aquisições de mercadorias tributadas e mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição. A infração tipificada como infringida foi o art. 44, 
inciso II, da Lei 1.287/2001. 

 
A princípio há de ressaltar que as preliminares arguidas foram 

eficazmente combatidas pela sentença de primeira instância e devem ser rejeitadas.  
 
Ao mesmo tempo, não prosperar a arguição de aplicação de multa em 

duplicidade sobre o mesmo fato gerador, haja vista tratar de matérias distintas, uma 
tem caráter moratória, enquanto a outro trata do descumprimento de obrigação 
acessória. 

 
Por conseguinte, ao analisar a peça inicial, em especifico a infração 

tipificada como infringida, campos 4.13, 5.13, 6.13, 7.13 e 9.13, onde descreve o art. 
21, inciso I, alínea d, da Lei 1.287/2001, cuja redação é a seguinte: 

 
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; 

 
A omissão de registro de notas fiscais de entradas, leva o fisco a presumir 

que por falta de saldo de caixa escritural, omitiu-se o registro das notas fiscais de 
entradas, como o pagamento da operação comercial foi efetivado, logicamente com 
valores ocultos, oriundo do chamado caixa 2, derivado de supostas vendas sem a 
emissão de documento fiscal, cabendo neste caso, prova em contrário da parte 
autuada. 

 
Porém, este artigo não dá suporte à imposição de penalidade, por ser 

apenas uma condicionante, ao fisco para aplicar as sansões cabíveis e ao 
contribuinte para provar sua inocência.   

 
Portanto, entende que as exigências constantes nos campos 4, 5, 6, 7 e 9 

são nulas por erro na tipificação da infração tida como infringida. 
 
Quanto aos demais campos, que tratam da falta de registro de notas 

fiscais de entradas, entendem que os documentos acostadas aos autos pelo 
autuante comprovam a falta de seu registro nos livros fiscais próprios. 

 
Desta forma, conclui-se que a autuada não cumpriu com suas obrigações 

fiscais, deixando de atender determinação da Legislação Tributária do Estado do 
Tocantins, especialmente o inciso II, art. 44 da Lei 1.287/2001, conforme a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
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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). 

 
Assim, diante das provas carreadas aos autos pelo autuante, entendo que 

são subsistentes, devendo prevalecer a exigência fiscal. Diferente da recorrente que 
não trouxe provas que pudessem modificar o feito. 

 
Diante do exposto, voto confirmando em parte a decisão de primeira 

instância, para julgar procedente a exigência tributária, campos 8, 10, 11, 12 e 13, e 
nulo os campos 4, 5, 6, 7 e 9 do auto de infração nº 2011/000331. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade: 

 
I – rejeitar as preliminares, arguidas pelo sujeito passivo, de nulidade do 

auto de infração, por: 
 
a) não ter sido notificado do início e fim os trabalhos de auditoria; 
 
b) ter extrapolado o prazo de 90 dias previsto na lei para conclusão da 

auditoria; 
 
c) ter o auditor aplicado multa em duplicidade sobre o mesmo fato 

gerador.  
 
II – acolher a preliminar, arguida pelo conselheiro relator, de nulidade das 

reclamações tributárias indicadas nos campos 4, 5, 6, 7 e 9 do auto de infração, por 
erro na tipificação da legislação infringida, uma vez que foi indicado dispositivo não 
infracional, e julgar extintas as reclamações tributárias sem julgamento de mérito. 

 
III – no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 

provimento parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedentes as reclamações tributárias referente aos campos 8 e 10 a 13, constante 
do auto de infração de no 2011/000331 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 17.311,00 (dezessete mil e trezentos e 
onze reais), referente ao campo 8.11 e R$ 15.130,93 (quinze mil, cento e trinta reais 
e noventa e três centavos), R$ 13.460,53 (treze mil, quatrocentos e sessenta reais e 
cinquenta e três centavos), R$ 19.858,97 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e 
oito reais e noventa e sete centavos) e R$ 23.865,33 (vinte e três mil, oitocentos e 
sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), referentes aos campos 10.11 a 
13.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. 

 
O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 

sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria referente aos campos 4 ao 7 e 9 do auto de infração. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
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Toledo, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Cinthya Lanna de Oliveira 
Cambaúva. Presidiu a sessão de julgamento aos cinco dias do mês de setembro de 
2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezoito dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


