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ACÓRDÃO No 

         
 034/2016 

PROCESSO No:  2013/6140/500741 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2013/002057 
REEXAME NECESSARIO No:  3.462 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO:  DISMOBRÁS IMP. EXP. DIST. MÓVEIS E ELETRO  

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.385.566-8 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE 
SAÍDAS FACE AO NÃO-REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. 
IMPROCEDENTE. Não procede o lançamento do crédito tributário por presumida 
omissão de saídas de mercadorias tributadas quando no curso do processo restar 
comprovado que referidas notas fiscais de entradas se encontram registradas. 
 
RELATÓRIO 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/002057, para reclamar do contribuinte acima qualificado o ICMS 
no valor de R$ 31.962,17 por presumida omissão de saída de mercadorias 
tributadas face ao não registro de notas fiscais de entradas em relação ao exercícios 
de 2011, 2012 e 2013. 
 

Juntaram-se aos autos os levantamentos fiscais, demonstrativos de notas 
fiscais de entradas de mercadorias não registradas em livro próprio, resumos de 
notas fiscais eletrônicas e cópias do livro Registro de Entradas, tudo de fls. 05/148. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal (fls. 149/150) e, 

compareceu aos autos, em tempo hábil e legitimamente representado, com 
impugnação em que alega como segue: 

 
“As notas fiscais apontadas no levantamento se referem à material de uso 

e consumo e ativo imobilizado e não se pode exigir o imposto integral, vez que é 
devido somente o ICMS diferencial de alíquotas”. 

 
Fez a juntada de procuração, cópias de espelho de notas fiscais de 

entradas e cópias de DANFES – Documentos auxiliares das Notas Fiscais (fl. 
155/271). 
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Da análise da primeira instância de julgamento resultou o retorno dos 
autos à origem para a juntada de documentos e para a manifestação acerca da 
impugnação apresentada. 

 
O autuante manifestou-se à fls. 277 pela improcedência do auto de 

infração, juntando novos levantamentos fiscais, cópias de DANFES e dos Livros 
Registro de Entradas, conforme docs. às fls. 278/367. Disse que as notas fiscais se 
encontram devidamente registradas no livro fiscal próprio e que foram emitidas com 
o destaque do ICMS, pela própria impugnante, com o objetivo de baixar diferenças 
de inventário de mercadorias. 

 
Sobreveio a análise e decisão da primeira instância de julgamento em que 

o nobre sentenciante disse que as reclamações tributárias tem por motivação a 
suposta falta de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias, fato que 
implicaria na ocorrência do fato gerador presumido do imposto conforme dicção do 
art. 21, inciso I, alínea “d”, da Lei 1.287/01. 

 
Abalizou sua decisão nos dizeres do autuante: “considerando que ao 

manifestar-se sobre a impugnação efetuou novos levantamentos fiscais e constatou 
que as notas fiscais, objeto da autuação, haviam sido registradas, não há como 
manter as exigências, haja vista, estar afastada, neste caso, a presunção de 
ocorrência do fato gerador do imposto”. 

 
Assentou a IMPROCEDÊNCIA para absolver o sujeito passivo das 

imputações tal como lançadas na inicial. 
 
A Representação Fazendária, em parecer de fls. 374/375, endossou os 

fundamentos da sentença para pedir seja mantida em seu inteiro teor. 
 

      É o relatório. 
 
VOTO 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. Em três contextos a Fazenda 
Pública reclama ICMS no valor de R$ 31.962,17 por presumida omissão de saída de 
mercadorias tributadas face ao não registro de notas fiscais de entradas em relação 
aos exercícios de 2011, 2012 e 2013. 

 
O nobre sentenciante disse que as reclamações tributárias têm por 

motivação a suposta falta de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias, 
fato que implicaria na ocorrência do fato gerador presumido do imposto conforme 
dicção do art. 21, inciso I, alínea “d”, da Lei 1.287/01. 

 
Abalizou sua decisão nos dizeres do autuante: “considerando que ao 

manifestar-se sobre a impugnação efetuou novos levantamentos fiscais e constatou 
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que as notas fiscais, objeto da autuação, haviam sido registradas, não há como 
manter as exigências, haja vista, estar afastada, neste caso, a presunção de 
ocorrência do fato gerador do imposto”. 

 
Assentou a IMPROCEDÊNCIA para absolver o sujeito passivo das 

imputações tal como lançadas na inicial. 
 
Dessa forma, forçoso concluir que a cominação imputada ao sujeito 

passivo é indevida por falta de motivação, razão pela qual, nos alinhamos às 
convicções do julgador de primeira instância que pugnam pela improcedência da 
reclamação. 

 
 É como voto. 
 
 

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 que julgou improcedente o auto de infração 
2013/002057 e absolver o sujeito passivo das imputações que lhe fazem os campos 
4.11, no valor de R$ 2.475,60, o campo 5.11, no valor de R$ 25.167,54 e, campo 
6.11, no valor de R$ 4.319,03, respectivamente. O representante fazendário Hyun 
Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto 
Barbosa Dias, Paloma arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana e, 
Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento, aos vinte e dois 
dias do mês de março de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2016. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 
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