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ACÓRDÃO No: 142/2016 
RECURSO No: 8.213 
PROCESSO No: 2012/6040/502398 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002105 
RECORRENTE: FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.888-3 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. MULTA FORMAL. EXIGÊNCIAS DECORRENTES DO 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SAÍDAS DE 
MERCADORIAS. OMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE REGISTRO DE 
SAÍDA – É procedente o auto de infração que exige o ICMS e multa formal por falta 
de escrituração de notas fiscais de saídas no livro de registro de saída. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a exigências de ICMS e Multas 
Formais decorrentes das saídas de mercadorias tributadas e sujeitas ao regime de 
substituição tributária não registradas nos livros próprios nos exercícios de 2010 e 
2011, totalizando o valor de R$ 7.673,38, conforme auto de infração e termo de 
aditamento (fls. 02/04 e 55). 

 
Foram anexadas aos autos levantamentos fiscais, resumos de NFes e 

termo de aditamento (fls. 56/71). 
 
O sujeito passivo foi intimado por via postal e não compareceu ao 

processo, sendo lavrado termo de revelia e o processo foi remetido ao Contencioso 
Administrativo-Tributário (fls. 72/75). 

 
Expirado o prazo para impugnação o sujeito passivo compareceu ao 

processo por meio de advogado legalmente constituído apresentando impugnação 
acompanhada de documentos alegando que as notas fiscais da empresa são 
geradas a partir dos pedidos de venda e que no momento da emissão se houver 
interrupção de energia o sistema trava, gera problemas com a rede de internet e 
quando o sistema se reinicia aquela nota fiscal que estava sendo gerada não é 
cancelada e o sistema gera automaticamente outro número de documento fiscal que 
se finalizado corretamente será o substituto daquele anteriormente iniciado, mas não 
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finalizado; cita como exemplo as notas fiscais 6322 e 5899 e por fim afirma que não 
houve fato gerador dos documentos fiscais apontados no levantamento fiscal e pede 
a improcedência o auto de infração e o processo foi remetido para julgamento (fls. 
76/207). 

 
Por sua vez o julgador de primeira instância por meio de despacho 

retorna o processo para juntada dos DANFEs em substituição aos resumos das 
NFES, assinatura do auto de infração e levantamento fiscais e para saneamento (fls. 
208/209). 

 
Feita a juntada dos DANFES pelo autor do lançamento, o sujeito foi 

intimado por via postal e tempestivamente compareceu ao processo por meio de 
advogado reafirmando as mesmas alegações anteriormente exposta (210/307). 

 
Novamente o julgador de primeira instância por meio de despacho retorna 

o processo para manifestação quanto às alegações do sujeito passivo (fls. 308/310) 
e por sua vez o autor do lançamento se manifesta contesta as alegações do sujeito 
passivo afirmando que a nota fiscal 5901 não reproduz os mesmos dados contidos 
na nota fiscal 5899 e que o próprio sistema permite que a nota fiscal seja cancelada 
de imediato e que não consta nenhuma ocorrência de cancelamento dessas notas 
fiscais (fls.308/312). 

 
Novamente o julgador de primeira instância por meio de despacho retorna 

o processo para saneamento quanto aos valores do crédito tributário dos campos 
7.11, 8.11 e 9.11 e por sua vez o autor do lançamento se manifesta prestando as 
informações e o processo retorna para julgamento (fls. 313/316). 

 
A decisão de primeira instância concluiu pela procedência do auto de 

infração fundamentando no artigo 153 do Regulamento do ICMS (fls. 317/320). 
 
O sujeito passivo foi intimado da decisão proferida por via postal e 

apresentou recurso voluntário tempestivo por meio de advogado fazendo as 
mesmas alegações feitas em sede de impugnação e o processo foi remetido ao CAT 
(fls. 321/334). 

 
A Representação Fazendária por sua vez se manifesta e recomenda a 

confirmação da decisão de primeira instância e ouvida a Procuradoria Geral do 
Estado, esta adota na íntegra a manifestação da Representação Fazendária e o 
processo retorna para julgamento (fls. 335/337). 

 
Trazido para julgamento este Conselho de Contribuintes por meio da 

Resolução 005/2015 decidiu converter o julgamento em diligência para 
apresentação de provas de que as notas fiscais foram emitidas em duplicidade e os 
livros fiscais de registros (fls. 338/343). 
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O autor do lançamento intimou o sujeito passivo que por sua vez 
compareceu aos autos por meio de advogado fazendo juntada de mídia e das notas 
fiscais e feito relatório complementar o processo retornou a mesa julgadora para 
julgamento (fls. 344/505). 
 

É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente demanda é referente a exigências de ICMS e Multas Formais 

decorrentes das saídas de mercadorias tributadas e sujeitas ao regime de 
substituição tributária não registradas nos livros próprios nos exercícios de 2010 e 
2011, totalizando o valor de R$ 7.673,38, conforme auto de infração e termo de 
aditamento (fls. 02/04 e 55). 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos foi possível constatar que 

o julgamento do auto de infração por meio da Resolução no 005/2015 (fls. 341) foi 
convertido em diligência para juntada de provas de que as notas fiscais relacionadas 
nos levantamentos fiscais efetuados foram emitidas em duplicidade e ainda o livro 
de registro de saídas onde foram registradas as notas fiscais emitidas em 
duplicidade e conforme observamos o sujeito passivo prontamente trouxe as provas 
exigidas (fls. 343/502), ocorre que feita uma análise das notas fiscais relacionadas 
nos levantamentos fiscais (fls. 05, 09 e 57/71) em confronto com os registros 
efetuados nos Livros de Registros de Saídas dos exercícios de 2010 e 2011, 
constatamos a inexistência dos lançamentos das notas fiscais que deram origem 
aos créditos tributários exigidos por meio do presente auto de infração. 

 
O sujeito passivo em todas as oportunidades que lhe fora dada não trouxe 

se quer outro levantamento confrontando o efetuado pelo fisco, insistindo apenas na 
afirmação de que as notas fiscais apontadas como não registradas se referem a 
notas fiscais que por falha no sistema não foram canceladas e imediatamente 
quando do reinício do sistema estas automaticamente foram substituídas por outras, 
mas, no entanto, mesmo trazendo as notas fiscais aos autos isso não foi possível 
ser comprovado. 

 
Sendo assim, não resta outra alternativa, senão a de acompanhar a 

decisão de primeira instância que decidiu pela procedência do presente auto de 
infração, pois o sujeito passivo ao deixar de registrar as notas fiscais relacionadas 
nos referidos levantamentos fiscais descumpriu o mandamento do inciso II, do art. 
44 da Lei no 1.287/01, vigente a época da ocorrência dos atos infracionais: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
   
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
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II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 

 
E o descumprimento do mandamento legal acima é passível da aplicação 

da penalidade sugerida nos campos 4.15, 5.15, 7.15, 8.15 e prevista na alínea “a”, 
do inciso III, do art. 48, da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253/09 e 
em relação aos campos 6.15 e 9.15 a prevista na alínea “b”, do inciso VIII, do art. 50, 
da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253/09. 
 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e voto pela 
procedência do Auto de Infração no: 2012/002105 confirmando a decisão de primeira 
instância. 

 
É o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as reclamações 
tributárias constantes do auto de infração no 2012/002105 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 135,03 (cento e 
trinta e cinco reais e três centavos), R$ 107,20 (cento e sete reais e vinte centavos) 
R$ 100,00 (cem reais), R$ 3.163,63 (três mil cento e sessenta e três reais e 
sessenta e três centavos), R$ 2.217,52 (dois mil duzentos e dezessete reais e 
cinqüenta e dois centavos) e R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinqüenta reais), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, e campo 7.11 este alterado pelo termo de 
aditamento (fls. 55), campos 8.11 e 9.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Paloma Arruda F. Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme 
Trindade Meira Costa, José Cândido de Moraes, Felipe Falcão de Lima e João 
Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte dias do mês de 
setembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 06 dias do mês de dezembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Paloma Arruda F. Pincinato 
Conselheira relatora 

 


