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ACÓRDÃO No:                           090/2015 
PROCESSO No:                         2012/6640/500663 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.192 
AUTO DE INFRAÇÃO No:         2012/002806 
RECORRENTE:         CAMPELO PINHEIRO & CIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:    29.066.023-8 
RECORRIDA:         FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA:  
 
 
I - ICMS. MULTA FORMAL. SANÇÃO PELO NÃO-REGISTRO DE AQUISIÇÕES.  
A falta de registro de aquisições de mercadorias/produtos por contribuinte do 
ICMS configura infração à legislação tributária, sujeita à aplicação de Multa Formal 
por descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44, II, com a 
penalidade do art. 50, inciso IV, alínea “c”, ambos, da Lei 1.287/2001. 
 
II – ICMS. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO POR PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE 
SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. APLICAÇÃO DE VALOR 
AGREGADO SOBRE AQUISIÇÕES NÃO REGISTRADAS. INCOMPATIBILIDADE 
ENTRE TIPIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO. É nulo o lançamento que exige 
imposto sob o manto da presunção de recursos paralelos em levantamento que 
aplica valor agregado – VA, sobre o não-registro de aquisições de mercadorias 
e/ou produtos. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2012/002806, para reclamar do contribuinte acima qualificado a 
multa formal pelo não registro no livro próprio de notas fiscais de entradas de 
mercadorias no valor de R$ 11.620,74 (campo 4.11) e de R$ 6.931,11 (campo 
5.11), de R$ 50.573,95 (campo 6.11), de R$ 64.459,23 (campo 10.11), de R$ 
14.494,04 (campo 11.11), de R$ 6.294,94 (campo 12.11) e o ICMS no valor de R$ 
68.172,28 (campo 7.11), de R$ 16.032,95 (campo 8.11), de R$ 6.108,65 (campo 
9.11), pela presunção de omissão de vendas face, também, ao não registro de 
notas fiscais de entradas. 
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Trata-se de reclamações originárias de auto de infração anterior julgado 
nulo conforme processo nº 2011/6640/510082.  

 
Foram anexados aos autos: Demonstrativo de Notas Fiscais Isentas 

não registradas, cópias do livro Registro de Entradas e cópias das notas fiscais. 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
1.684/1.692): 

 
Que há cerceamento ao direito de defesa por falta de clareza e 
pela falta de documentos comprobatórios dos fatos, notadamente, 
as notas fiscais embasadoras dos levantamentos”. 

 
Fez juntada de procuração e contrato social (fls.1.693/1.701). 
 
A Agência de Atendimento emitiu Declaração de Termo de Juntada (fls. 

1.702) atestando que os documentos de fls. 24/1.682 foram juntados ao auto de 
infração somente no dia 22.10.2012. 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento (fls. 1.703/04) para 

a revisão dos trabalhos e a juntada de documentos faltantes (fls.1.706/1.987). 
Disto resultou o Termo de Aditamento de fls. 2005/2013 para a adequação quanto 
às penalidades aplicadas nos campos 7.13 à 9.13, quanto as bases de cálculo dos 
campos 4.8 à 12.8 e quanto aos valores originários dos campos 4.11 e 12.11. 

 
O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 

2.027) comparecendo ao processo para reiterar as alegações feitas em sede de 
impugnação, requerendo o envio dos autos à julgadora de primeira instância.  
 

A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.2.028/2.031), 
aduz que:  

 
“Preliminarmente, de fato, quando da primeira intimação, estava 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista 
que os documentos comprobatórios dos fatos somente foram 
anexados aos autos em 22.10.2012, conforme Declaração de 
Termo de Juntada às fls. 1.702, ou seja, três dias antes do 
vencimento do prazo para apresentação da impugnação; que tal 
vício foi sanado com a renovação da intimação ao sujeito passivo, 
(fls. 2.025) concedendo-lhe integralmente o prazo de trinta dias 
para pagamento ou impugnação, abrindo-lhe vista de todos os 
documentos anexados aos autos, afastando o cerceamento ao 
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direito de defesa a princípio constatado; que a suspensão da 
exigibilidade é garantida ao contribuinte até decisão final transitada 
em julgado do processo administrativo fiscal, independentemente 
de solicitação do sujeito passivo; que os levantamentos foram 
refeitos e os lançamentos retificados conforme Termo de 
Aditamento acima referido; que os documentos juntados aos autos 
comprovam as alegações formuladas na inicial com as correções 
do aditivo, onde se verifica a falta de registro de notas fiscais de 
entradas, caracterizando descumprimento de obrigação acessória 
e omissão de saídas de mercadoria tributadas”.  
 

Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou procedente o 
auto de infração nº 2012/002806 CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários tal como lançados no Termo de Aditamento 2.005/2.013, 
mais acréscimos legais. 
 

 Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa 
apresentou recurso voluntário tempestivo (fls. 2.043/2.053) a este Conselho, com 
as seguintes alegações: 

 
“Que o auto de infração em questão é originário de outro julgado 
nulo por ser lavrado com diversos tipos de infração em um só e 
que agora ocorreu o mesmo tipo de erro”. Que as supostas notas 
fiscais de entradas não foram lançadas porque não foram 
adquiridas pelo contribuinte. Que a única forma de comprovar tais 
fatos é promover diligência para que os supostos fornecedores 
apresentem a documentação que comprove a entrega das 
mercadorias. Ao final, pede a improcedência. 
  

Em parecer de fls. 2.076/2.084 a Representação Fazendária refutou as 
razões da defesa e pediu seja confirmada a decisão da sentença proferida pela 
Julgadora Singular.   
 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 
art. 5°-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subpr ocurador que subscreve o 
parecer de fls. 2.085, adota, na íntegra, a manifestação do nobre Representante 
Fazendário. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
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Vistos, analisados e discutidos os autos. Trata-se de exigências de 
Multa Formal e de ICMS em relação a mercadorias tributadas não registradas pelo 
sujeito passivo em seu livro Registro de Entradas de Mercadorias. 

  
Multas Formais de R$ 11.620,74 (campo 4.11), de R$ 6.931,11 (campo 

5.11), de R$ 50.573,95 (campo 6.11), de R$ 64.459,23 (campo 10.11), de R$ 
14.494,04 (campo 11.11) e, de R$ 6.294,94 (campo 12.11). 

 
Com base na mesma conduta infrativa exige-se, também, o ICMS de 

R$ 68.172,28 (campo 7.11), de R$ 16.032,95 (campo 8.11) e, de R$ 6.108,65 
(campo 9.11), pela presunção de omissão de vendas.  

 
A defesa alega que: 

 
As supostas notas fiscais de entradas não foram lançadas porque 
não foram adquiridas pelo contribuinte. Que a única forma de 
comprovar tais fatos é promover diligência para que os supostos 
fornecedores apresentem a documentação que comprove a 
entrega das mercadorias. 

 
Tem-se em sua fala o reconhecimento do fato central, qual seja, o não-

registro das referidas notas fiscais. É narrativa com prova direta que comporta 
inversão e/ou contraprova. Para o caso, a legislação admite a aplicação da Multa 
Formal, cumulativamente com a exigência do imposto. 

 
                As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse da 
Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o 
fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações acessórias 
existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua órbita. 

 
O julgador não pode mudar o juízo do autuante quanto ao grau de 

nocividade à Fazenda Pública dos atos omissivos do contribuinte e, em seu lugar 
e, em substituição à lei, adotar limites frios para modificar ou extinguir sanções. 

 
Nada trouxe o sujeito passivo para contraditar o feito quanto ao não-

registro de notas fiscais. Por isso, só nos resta o alinhamento com as convicções 
da primeira instância para confirmar seu decisium em relação aos campos 4, 5, 6, 
10,11 e 12. 

 
ICMS: No que tange aos campos 7, 8 e 9, nos quais se exigiu o ICMS, 

há incompatibilidade entre a tipificação e os levantamentos. Ao se aplicar o VA 
sobre o valor das entradas não registradas passa-se a tributar as próprias quando 
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não é isso o que a Lei diz tocante à presunção. A distinção a ser feita é entre  
provas diretas e indiretas e/ou por presunção. 

 
A presunção de omissão de saídas de mercadorias não pode recair 

diretamente sobre as próprias entradas não registradas que, de per si, não 
preenchem os critérios da Regra-Matriz-de-Incidência e sim, sobre o valor nominal 
que estas representam. A lei autoriza presumir que o não-registro deve-se, via de 
regra, à insuficiência escritural de caixa decorrente de anterior omissão de vendas. 
É presunção juris tantum, afastável, com a prova de que na data em que o registro 
deveria ter sido feito havia saldo suficiente para suportá-lo.  

 
O arbitramento para aplicação de VA, nos termos do que dispõe a 

alínea “d”, inciso I, art. 1º da Portaria SEFAZ nº 1.799/02 tem sido validado 
somente nos casos em que o contribuinte não possui demonstrações financeiras. 

 
Art. 2º Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, será arbitrado 

o valor das saídas tributadas conforme determinam os artigos 5º e 6º. 
 
No âmbito das presunções a entrada de mercadorias não escrituradas 

fiscal ou contabilmente, conforme inteligência da alínea “d”, inciso I, do art. 21, da 
Lei 1.287/01, equivale a pagamentos não contabilizados. Ou seja, à utilização de 
recursos paralelos oriundos, por presunção, de anterior omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. Se advindos de vendas pretéritas é razoável admitir que 
ocorreram com valor agregado.  

 
Neste tirocínio avalio que não se pode aplicar valor agregado sobre 

recursos do caixa 2. Logo, entendo inconciliáveis o levantamento fiscal com VA 
ante a tipificação indigitada, restando prejudicados os lançamentos dos campos 
em apreço.   
 

As premissas que ensejam a nulidade encontram-se nos meandros do 
Art. 35, inciso I, alínea “C”, da Lei 1.288/01, in verbis: 

 
CAPÍTULO VIII  
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

    
Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
  
(...);  
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c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 

  
Quando a matéria fática é descrita com imprecisão, falta de segurança 

ou precariamente consubstanciada, cabe à Fazenda Pública, em nova investida, 
reavaliar suas pretensões e viabilizá-las mediante a correção das falhas 
verificadas. Com estas razões, ainda que incursionadas no mérito, deixo de julgá-
lo e pugno pela nulidade dos lançamentos encartados nos campos 7, 8 e 9. 

 
É como voto. 

 
 
DECISÃO 

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

presente processo, reformar a decisão singular, julgar procedente em parte o auto 
de infração 2012/002806 e, por maioria, acolher a preliminar de nulidade do auto 
de infração, com base no Art. 35, Inciso I, “c”, da lei 1.288/2001, devido aplicação 
da VA em levantamento fiscal para os campos 7.1 a 7.11, 8.1 a 8.11, 9.1 a 9.11, 
do auto de infração, arguida pelo conselheiro relator, por cerceamento do direito 
de defesa. O representante fazendário sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. E julgar procedente, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
11.620,79(onze mil, seiscentos e vinte reais e setenta e nove centavos) referente 
ao campo 4.11, R$ 6.931,11(seis mil, novecentos e trinta e um reais e onze 
centavos) referente ao campo 5.11, R$ 50.573,96(cinqüenta mil, quinhentos e 
setenta e três reais e noventa e seis centavos) referente ao campo 6.11, R$ 
64.459,23(sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e vinte e 
três centavos) referente ao campo 10.11, R$ 14.494,04(quatorze mil, quatrocentos 
e noventa e quatro reais e quatro centavos) referente ao campo 11.11 e R$ 
6.294,94(seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) 
referente ao campo 12.11, alterados pelo Termo de Aditamento fls. 2005 a 2013 
do auto de infração. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Adriano 
Guinzelli fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública e recorrente 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de 
Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima. 
Votos divergentes dos conselheiros Paloma Arruda Ferreira Pincinato e Guilherme 
Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de 
setembro de 2015, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2015. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 

 

 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             


