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EMENTA 
 
 

I – ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS 
CONCLUSÃO FISCAL. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
REGISTRADAS EM LIVRO PRÓPRIO 
documentos e demonstrativo
de mercadorias onde o valor adicionado apurado fo
estadual. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO 

 
II – MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO COMPARATIVO D

FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA 
exigência tributária quando restar comprovado nos autos que houve o 
descumprimento da obrigação de escrituração das notas fiscais.
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. UN

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, referente à exigência de 
ICMS decorrente de saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 totalizando o valor de R$ 46.451,30 
(quarenta e seis mil qu
apurados por meio do levantamento da conta mercadoria 
autuado, ainda, no campo 7, referente à multa formal de 10% do valor da operação 
pela falta de registro nos livros próprios
período de 01/01/2007 a 30/07

Publicado no Diário Oficial no 4.074, de 21 de fevereiro de 2014

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

012/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº:  8.157 

2010/6040/503983 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 2010/002215 

DATASHOPPING COM DE MAT ELETRÔNICOS 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.032.455-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS 
CONCLUSÃO FISCAL. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
REGISTRADAS EM LIVRO PRÓPRIO – Prevalece a exigência tributária quando 
documentos e demonstrativos acostados aos autos comprovam a omissão de saídas 
de mercadorias onde o valor adicionado apurado for inferior ao arbitrado pelo fisco 
estadual. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. UN

MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO COMPARATIVO D
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA 
exigência tributária quando restar comprovado nos autos que houve o 

obrigação de escrituração das notas fiscais.
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, referente à exigência de 
ICMS decorrente de saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 totalizando o valor de R$ 46.451,30 
(quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), 
apurados por meio do levantamento da conta mercadoria – conclusão
autuado, ainda, no campo 7, referente à multa formal de 10% do valor da operação 
pela falta de registro nos livros próprios das saídas de mercadorias relativo ao 
período de 01/01/2007 a 30/07/2007 no valor de R$ 3.090,50. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DATASHOPPING COM DE MAT ELETRÔNICOS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – 
CONCLUSÃO FISCAL. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 

Prevalece a exigência tributária quando 
a omissão de saídas 

inferior ao arbitrado pelo fisco 
estadual. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 

VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO COMPARATIVO DE SAÍDAS. 
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – Prevalece a 
exigência tributária quando restar comprovado nos autos que houve o 

obrigação de escrituração das notas fiscais. MANIFESTAÇÃO 
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, referente à exigência de 
ICMS decorrente de saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 totalizando o valor de R$ 46.451,30 

atrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), 
conclusão fiscal e foi 

autuado, ainda, no campo 7, referente à multa formal de 10% do valor da operação 
das saídas de mercadorias relativo ao 
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Intimado por via direta, fls. 03, conforme campo 09 do Auto de Infração o 

sujeito passivo comparece aos autos, requerendo cópia do inteiro teor do processo, 
por se tratar da garantia Constitucional do contraditório e da ampla defesa, dilação 
de prazo e manifestação formal da administração tributária acerca do requerido. 

 
O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 159, solicita que o 

processo seja encaminhado ao órgão preparador e ao autor do procedimento para 
saneamento. 

 
Por meio de edital (fls.168), o contribuinte foi intimado do despacho 

065/2011/CAT/CAR, mas não se manifestou nos autos, conforme Termo de Revelia, 
fls. 170. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 172/174, entende 

que os levantamentos da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal e demais 
documentos acostados aos autos, comprovam as omissões de saídas, uma vez que 
o valor adicionado apurado foi inferior ao arbitrado pelo fisco estadual, bem como, 
também comprovam a legitimidade da multa formal arbitrada. Ressalta, ainda, que a 
impugnante não apresentou qualquer documento que comprovasse o recolhimento 
do imposto, conhece da impugnação de fls. 156/157, nega-lhe provimento e julga 
PROCEDENTE o auto de infração nº 2010/002215, condenando o sujeito passivo 
quanto aos campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15, respectivamente mais acréscimos 
legais. 

 
Intimada a autuada comparece aos autos, apresentando Recurso 

Voluntário fls. 186/188 alegando que o procedimento adotado pelo auditor fiscal é 
totalmente alheio aos princípios legais contábeis em vigor e que seu levantamento 
isolado é tendencioso e visa apenas prejudicar o contribuinte. 

 
Alega, ainda, que todos os documentos contábeis e a própria escrituração 

contábil, serão objeto de análise em manifestações posteriores. 
 
Adiante aduz que a empresa apresentou um Boletim de Ocorrência, onde 

justifica o roubo/furto de documentos da empresa, mas o Autuante não mencionou 
referidos documentos que se encontravam devidamente escriturados e lançados 
tanto em livros fiscais como na escrituração contábil da empresa. 

 
Por fim, alega prescrição visto que a decisão em 1ª instância fora 

prolatada em 14 de novembro de 2012, assim o levantamento não mais será objeto 
de análise pelo fato de já ter ocorrido mais de 5 anos. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 194/195, entre 

suas considerações, arguiu que os argumentos da recorrente são reprise da peça 
impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Pede que seja 
confirmada a decisão a quo. 

 
É o Relatório. 
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VOTO 
 

 
O recurso voluntário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 

termos do art. 20 e do inciso I, do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto 
dentro do prazo previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do art. 26, do mesmo 
diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
A questão gira em torno da exigência de ICMS incidente sobre a saída de 

mercadorias tributadas não registradas durante o período de 2005, 2006 e 
01.01.2007 a 31.07.2007. 

 
A autuada foi intimada para impugnar o auto de infração ou pagar o 

crédito tributário reclamado, onde a mesma não compareceu, incorrendo em revelia. 
 
O julgador de primeira instância considerou o auto de infração 

procedente, condenando o sujeito passivo a recolher os valores constantes da peça 
inicial. Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, requereu em preliminar a 
disponibilização do presente processo para xerocopiar os documentos que deram 
origem ao auto de infração, alegando cerceamento de defesa e, no mérito, requer a 
improcedência do auto de infração, haja vista o procedimento adotado pelo fiscal ser 
alheio aos princípios legais contábeis em vigor, sendo seu levantamento 
tendencioso e visando apenas prejudicar o contribuinte. 

 
A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 

instância e pela procedência do auto de infração. 
 
Em análise aos autos, verifica-se que o motivo da autuação do contexto 

4.11, 5.11 e 6.11 foi a presunção da omissão de vendas de mercadorias tributadas, 
a qual não foi afastada pelo contribuinte, uma vez que o mesmo, em seu Recurso 
Voluntário, não apresentou qualquer documento que comprovasse o recolhimento 
do imposto. Ademais suas alegações não foram embasadas em fundamentações 
que possam invalidar a peça básica. 

 
Assim entendo que razão assiste ao autuante, posto que a pretensão 

fiscal encontra respaldo na legislação estadual, no art. 44, inciso II, c/c art. 46, 
ambos do CTE (Lei 1.287/2001). In verbis: 

 
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; 
 
Art. 46.  Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
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inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 

 
Considerando que o contribuinte não demonstrou o registro de todas as 

notas fiscais emitidas, assim como não trouxe ao bojo processual nenhum elemento 
fático ou legal que pudesse invalidá-la, fica comprovada a existência de omissão de 
recolhimento de tributos. 

 
Diante do exposto, entendo que os argumentos que amparam a tese 

defensiva da recorrente são frágeis e insuficientes para afastar a presente imposição 
fiscal. 

 
Assim, diante da previsão legal, acolho parecer do representante da 

Fazenda Pública Estadual e nego provimento ao recurso voluntário para julgar 
procedente o lançamento do crédito tributário, constituído por meio do auto de 
infração nº 2010/002215. 

 
 
É como voto. 
 
 

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 2012/002215 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 8.872,49 (oito mil, oitocentos e setenta e dois 
reais e quarenta e nove centavos), R$ 5.591,62 (cinco mil, quinhentos e noventa e 
um reais e sessenta e dois centavos), R$ 31.987,19 (trinta e um mil, novecentos e 
oitenta e sete reais e dezenove centavos) e R$ 3.090,50 (três mil, noventa reais e 
cinquenta centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais os 
acréscimos legais. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do 
mês de janeiro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira relatora 


