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saídas tributadas quando comprovado o lançamento das notas fiscais de entradas
no Livro Diário do contribuinte.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
Versa a autuação sobre exigência de ICMS, campos 4, 5 e 6 do auto de 

infração, por deixar de recolher
sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), R$ 6.672,38 (seis mil, seiscentos 
e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 7.880,35 (sete mil, oitocentos e 
oitenta reais e trinta e cinco centavos), respectivamente, referente a presunção de 
saídas de mercadorias tributadas, ocasionada pela falta de registro nos livros 
próprios, de notas fiscais eletrônicas NF
Especial, anexo. 

 
A autuada foi intimada por via 

apresentando impugnação direta a este Conselho (fls. 12/14), alegando que já havia 
sido autuada com base no m
formal pela falta de registro das notas fiscais no livro registro de entradas.

 
Alega ainda, que efetuou o registro de parte dessas notas fiscais no livro

de registro de entradas, outra
221289 e 221290 haverem sido canceladas pelos fornecedores, motivo pelo qual 
não foram registradas no livro próprio, além da empresa trabalhar com comércio de 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE PRODUTOS DE USO E 
OU SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

NO LIVRO DE ENTRADAS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE 
. IMPROCEDENTE – É afastada a presunção de omissão de 

quando comprovado o lançamento das notas fiscais de entradas
do contribuinte. 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS, campos 4, 5 e 6 do auto de 
infração, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 469,92 (quatrocentos e 
sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), R$ 6.672,38 (seis mil, seiscentos 

e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 7.880,35 (sete mil, oitocentos e 
oitenta reais e trinta e cinco centavos), respectivamente, referente a presunção de 
saídas de mercadorias tributadas, ocasionada pela falta de registro nos livros 

tas fiscais eletrônicas NF-e, constatado por meio do Levantamento 

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação direta a este Conselho (fls. 12/14), alegando que já havia 
sido autuada com base no mesmo levantamento fiscal a fim de que recolhesse multa 
formal pela falta de registro das notas fiscais no livro registro de entradas.

Alega ainda, que efetuou o registro de parte dessas notas fiscais no livro
de registro de entradas, outra parte no livro diário, além das notas fiscais n
221289 e 221290 haverem sido canceladas pelos fornecedores, motivo pelo qual 
não foram registradas no livro próprio, além da empresa trabalhar com comércio de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ENTRADAS DE PRODUTOS DE USO E 
OU SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA 

. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE 
presunção de omissão de 

quando comprovado o lançamento das notas fiscais de entradas 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS, campos 4, 5 e 6 do auto de 
na importância de R$ 469,92 (quatrocentos e 

sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), R$ 6.672,38 (seis mil, seiscentos 
e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 7.880,35 (sete mil, oitocentos e 

oitenta reais e trinta e cinco centavos), respectivamente, referente a presunção de 
saídas de mercadorias tributadas, ocasionada pela falta de registro nos livros 

e, constatado por meio do Levantamento 

, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação direta a este Conselho (fls. 12/14), alegando que já havia 

esmo levantamento fiscal a fim de que recolhesse multa 
formal pela falta de registro das notas fiscais no livro registro de entradas. 

Alega ainda, que efetuou o registro de parte dessas notas fiscais no livro 
diário, além das notas fiscais nº 221288, 

221289 e 221290 haverem sido canceladas pelos fornecedores, motivo pelo qual 
não foram registradas no livro próprio, além da empresa trabalhar com comércio de 
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tintas, cujas mercadorias são sujeitas à substituição tributária, e outras são 
aquisições para uso ou consumo. Anexa planilha e cópia de notas fiscais (fls. 24/41). 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 46/47 aduz que não há 

na legislação, dispositivo que dê ao sujeito passivo a opção de registrar suas notas 
fiscais quando e onde bem aprouver. A escrita comercial é auxiliar da fiscal e deve 
espelhar com exatidão o que esta contiver, conforme diz o Regulamento do ICMS, 
cabendo ao sujeito passivo afastar as conclusões do Fisco mediante o exercício das 
condicionantes de defesa que lhe são assegurados em lei, contrapondo com 
levantamento substitutivo de igual forma e rigor técnico. 

 
Aduz ainda, que a pretensão da Fazenda Pública encontra-se 

adequadamente consubstanciada e enquadrada nos dispositivos da legislação 
dados como infringidos, e pede que seja declarada a procedência da reclamação 
sob exame. 

 
Em sessão plenária do dia 14/02/2013, decidiu o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, converter o julgamento em diligência, a pedido do 
conselheiro relator, para o autor do lançamento indicar corretamente os dispositivos 
legais infringidos, as penalidades sugeridas e juntar aos autos os demonstrativos 
dos créditos tributários e os documentos comprobatórios conforme a legislação. 

 
Atendendo ao solicitado, o autor do lançamento em parecer às fls. 53, 

sugere o arquivamento do processo e anexa aos autos documentos de fls. 54/133. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide se configura na exigência de ICMS por presunção de 

omissão de saídas de mercadorias tributadas, ocasionada pela falta de registro de 
notas fiscais eletrônicas NF-e nos livros fiscais de entradas.  

 
Em sua defesa, a autuada apresenta impugnação direta ao Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, alegando a existência de outro auto de infração, 
baseado no mesmo levantamento fiscal exigindo multa formal por falta de registro 
das notas fiscais de entradas.  

 
Por outro lado, alega que parte destas notas fiscais estão registradas nos 

livros próprios de entradas de mercadorias ou no livro diário da empresa, e que 
tratam de aquisições de produtos com substituição tributária, material de uso ou 
consumo e ainda, que algumas notas fiscais foram cancelados pelo emitente. 

 
A Representação Fazendária ao analisar o presente caso, afirma que a 

legislação não prevê a opção do contribuinte em escolher qual livro deverá registrar 
seus documentos fiscais, pois a escrita comercial é apenas auxiliar da escrita fiscal, 
e que a pretensão da Fazenda Pública encontra-se adequadamente 
consubstanciada e enquadrada nos dispositivos legais infringidos, pede pela 
procedência da reclamação tributária. 
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A princípio, há de se destacar que os dispositivos legais infringidos, 
constantes nos campos 4.13, 5.13 e 6.13, do auto de infração, são os seguintes: art. 
21, inciso I, alínea “d”, combinado com o art. 3º, inciso I, art. 10, inciso I e art. 28, 
todos da Lei 1.287/2001. Vejamos a redação dos mesmos: 

 
Art. 3 o O imposto incide sobre: 
 
I – as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes, 
hotéis e estabelecimentos similares; 
 
(...) 
 
Art. 10.  É responsável pelo pagamento do ICMS devido: 
 
I – o contribuinte em relação às operações ou prestações que 
praticar; 
 
(...) 
 
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; 
 
(...) 
 
Art. 28.  O período de apuração e os prazos de pagamento do 
imposto serão definidos e fixados em regulamento que atenderá ao 
seguinte: 
 

A Legislação Estadual, em especial o art. 46 da Lei 1.287/2001, na seção 
própria, especifica as infrações a serem imputadas aos contribuintes, conforme 
segue: 

 
Seção XIX 

Das Infrações e Penalidades 
 

Subseção I 
Das Infrações 

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

 
Vejamos o que reza os artigos citados no caput do art. 46: 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável  
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(...) 
 
Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 

 
Observa-se que os dispositivos legais descritos nos campos 4.13 a 6.13 

da peça básica, fls. 1 e 2, nada tem ha ver com os dispositivos infracionais exigidos 
na legislação, o que torna a exigência fiscal viciada e passível de nulidade, fato não 
observado pelo nobre representante da Fazenda Pública. 

 
Por outro lado, deixo de considerar as nulidades existentes, pois as 

questões de mérito são mais relevantes. 
 
Assim, ao analisar as notas fiscais acostadas aos autos pela autoridade 

lançadora do crédito tributário, percebe-se que tratam em sua maioria de produtos 
destinados ao uso e consumo do contribuinte, não estão sujeitos ao ICMS e estão 
lançados no seu livro Diário. 

 
Percebe-se ainda, que algumas notas fiscais cujos valores são mais 

elevados, seus produtos além de estarem sujeitos à substituição tributária cujo 
imposto encontra-se retido e destacado no próprio documento fiscal, segundo a 
impugnante, refere-se a notas fiscais canceladas pelo emitente, não tendo ocorrido a 
circulação das mercadorias. 

 
Desta forma, as notas fiscais cujos produtos são para uso ou consumo 

não estão sujeitas a incidência de ICMS, bem como, as notas fiscais cujos produtos 
estão sujeitos a substituição tributária, mesmo que não tivessem sido canceladas ou 
não lançadas, não pode o fisco exigir o imposto já antecipado, sob pena da 
bitributação, tanto é que a própria autoridade lançadora do crédito tributário, quando 
instada a manifestar em diligência, optou por sugerir o arquivamento dos autos 
objeto em litígio, se abstendo do saneamento das falhas existentes por termo de 
aditamento. 

 
Portanto, entendo que ficou prejudicada a prosperidade da exigência 

tributária, pelo fato de exigir ICMS de produtos não sujeitos ao referido tributo ou que 
já foram satisfeitos na operação anterior. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada por ser 

tempestiva, dou-lhe provimento e voto pela improcedência das reclamações 
tributárias constantes do auto de infração no 2012/003368. 

 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, conhecer da impugnação direta, dar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar improcedentes 
as reclamações tributárias dos campos 4.11 a 6.11, constante do auto de infração no 
2012/003368 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 469,92 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), R$ 
6.672,38 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 
7.880,35 (sete mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), referentes 
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aos campos 4.11 a 6.11, 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, Evaniter Cordeiro Toledo, Valcy Barboza 
Ribeiro e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 7 dias do mês de fevereiro 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 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


