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I – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 

FALTA DE REGISTRO DE 
IMPROCEDENTE EM PARTE
que exige ICMS por omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificado pela 
presunção de ocorrência de fato gerador do imposto, quando resta provado
parte das notas fiscais de entrada que lhe deu origem encontra
fiscal próprio. 

 
 
II – ICMS. MULTA FORMAL. 

FISCAL DE ENTRADAS
improcedente o lançamento 
notas fiscais de entrada 
se registrada no livro fiscal próprio.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

omissão de saídas de mercadorias, caracterizando fato gerador do imposto pela falta 
de registro de notas fiscais de entradas nos livros fiscais próprios, identificada por 
meio do Levantamento Especial.

 
E no campo 5, 

de entradas de mercadorias no Livro Registro de Entradas, caracterizando 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS. 
IMPROCEDENTE EM PARTE – É parcialmente improcedente o lançamento fiscal 
que exige ICMS por omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificado pela 
presunção de ocorrência de fato gerador do imposto, quando resta provado
parte das notas fiscais de entrada que lhe deu origem encontra-se registrada no livro 

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO 
FISCAL DE ENTRADAS. IMPROCEDENTE EM PARTE 
improcedente o lançamento fiscal que exige multa formal pela falta de registro de 

 quando resta provado que parte das notas fiscais encontra
registrada no livro fiscal próprio. 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS no campo 4, relativo à 
omissão de saídas de mercadorias, caracterizando fato gerador do imposto pela falta 
de registro de notas fiscais de entradas nos livros fiscais próprios, identificada por 
meio do Levantamento Especial. 

E no campo 5, multa formal relativo à omissão do regi
de entradas de mercadorias no Livro Registro de Entradas, caracterizando 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE 
OMÉSTICOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS. 

improcedente o lançamento fiscal 
que exige ICMS por omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificado pela 
presunção de ocorrência de fato gerador do imposto, quando resta provado que 

se registrada no livro 

FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO 
 – É parcialmente 

multa formal pela falta de registro de 
parte das notas fiscais encontra-

no campo 4, relativo à 
omissão de saídas de mercadorias, caracterizando fato gerador do imposto pela falta 
de registro de notas fiscais de entradas nos livros fiscais próprios, identificada por 

omissão do registro de notas fiscais 
de entradas de mercadorias no Livro Registro de Entradas, caracterizando 
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descumprimento de obrigações acessórias, identificada por meio do Levantamento 
Especial. 

 
Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 

impugnação tempestiva (fls. 155/157), alegando que a maioria das notas fiscais 
apresentadas nos relatórios anexados aos autos está devidamente registrada nos 
livros fiscais, ou se tratam de notas fiscais recusadas pela autuada, ou ainda foram 
lançadas com numeração equivocada. 

 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 205/212, conhece 

da impugnação apresentada, dá-lhe provimento parcial e julga procedente em parte 
o auto de infração, uma vez que em sede de impugnação, restou provado apenas os 
registros de parte das notas fiscais de entradas. Demonstrando em planilha os 
valores condenados e os valores absolvidos. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 211, argui que 

o sujeito passivo comprovou o registro de algumas notas fiscais elencadas no 
levantamento basilar conforme a julgadora palmilhou em sua decisão, sendo correta 
a dedução por ela praticada no quantum das exigências. Pede seja mantida a 
decisão singular. 

 
Notificada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a 

impugnante não de manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na exigência de ICMS e multa formal, pela 
falta de registro de documento fiscal de entradas de mercadorias no livro fiscal 
próprio. 

 
Em sede de impugnação, o sujeito passivo alega que a maioria das notas 

fiscais de entradas está registrada nos seus livros fiscais ou se trata de notas fiscais 
recusadas, ou ainda, que foram lançadas com numeração equivocada. 

 
A julgadora de primeira instância conhece parcialmente os argumentos da 

defesa e julga improcedente parte da reclamação tributária, e condena o restante 
pela falta de comprovação do registro das notas fiscais, tanto no campo 4, quanto no 
campo 5. 

 
Devidamente notificada da decisão singular, o contribuinte não se 

manifestou. Seu silêncio leva a crer que concorda com a decisão em primeira 
instância. 

 
Portanto, inexistindo recurso do contribuinte, a parte que lhe foi 

desfavorável, tem-se como verdadeira. Estando definitivamente julgada, implica no 
recolhimento do ICMS, “campo 4”, pela presunção de ocorrência do fato gerador do 
imposto por falta de registro de notas fiscais de entradas, conforme prevê a alínea 
“d”, inciso I, do art. 21, da Lei nº 1.287/2001, a seguir: 
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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; 

 
Além disso, a falta de escrituração de notas fiscais de entradas 

caracteriza descumprimento de obrigações acessórias, incidindo multa formal, 
“campo 5”, por insubordinação ao art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001, que assim 
dispõe:  

 
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). 

 
Quanto à parte absolvida em primeira instância, os documentos carreados 

aos autos provam que parte das notas fiscais de entradas está registrada no livro 
fiscal próprio e razão assiste parcialmente ao sujeito passivo. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar improcedente em parte a exigência tributária, 
campo 4.1 e 5.1, do auto de infração nº 2012/003743, e absolver parcialmente o 
sujeito passivo, da imputação que lhe faz a peça básica. 

 
 

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 parte da reclamação tributária 
constante do auto de infração de no 2012/003743 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.450,07 (mil e quatrocentos e cinquenta 
reais e sete centavos) e R$ 852,98 (oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e 
oito centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de setembro de 2013, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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Estão definitivamente julgados pela r. sentença, os valores de 
R$ 6.025,48 e R$ 3.544,40 referentes parte dos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

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

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


