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ACÓRDÃO No: 049/2016 
PROCESSO No: 2011/6640/500335 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3. 459 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001487 
INTERESSADO:  S R C E SILVA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.412.118-8 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. NOTAS FISCAIS 
DADAS COMO EMITIDAS MAS NÃO JUNTADAS. CONSIDERADAS, PORÉM, 
NÃO CORRESPONDENTES À OPERAÇÕES DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS. IMPROCEDÊNCIA. Não procede o crédito tributário lançado como 
descumprimento de obrigação acessória com base em notas fiscais consideradas, 
por presunção, inidôneas e/ou,não correspondentes a uma efetiva operação. 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. OCORRÊNCIA 
DE SALDO CREDOR DE CAIXA CONFORME LIVRO RAZÃO CONTÁBIL. 
IMPROCEDÊNCIA. Não procede o crédito tributário que exige Multa Formal pela 
ocorrência de Saldo Credor de Caixa quando a Lei apenas autoriza presumir 
ocorrido o fato gerador do IMPOSTO. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/001487, para em dois contextos reclamar do contribuinte 
acima qualificado as multas formais pela emissão de notas fiscais de saídas não 
correspondentes a uma efetiva operação em 2009 e, em função da existência de 
saldo credor de caixa, em relação ao mesmo exercício, nos valores de 44.107,88 
e de R$ 18.928,29, respectivamente. 

 
Anexaram-se aos autos o relatório de notas fiscais eletrônicas 

autorizadas, documentos auxiliares – DANFES e Levantamento da Conta Caixa, 
cópias do livro Razão e do livro Registro de Saídas (fls. 05/365). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração via postal (fls. 367)e, 
tempestivamente,apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 
369/376 e 671/674): 
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Que houve incorreção ao emitir as notas fiscais com o CNPJ 
incorreto; que a imperícia ocorreu sem dolo em virtude da 
implantação do sistema eletrônico de nota fiscal eletrônica; que as 
penalidades devem ser modificadas; que o auditor deixou de 
observar a conciliação bancária (extratos bancários) com os 
lançamentos de contrapartida na conta caixa. 

 
Fez juntada de relação de notas fiscais, relatório de nota fiscal 

eletrônica autorizada, documentos auxiliares das notas eletrônicas, levantamento 
diário da conta caixa, cópia do livro de saídas, extratos bancários, cópia do livro 
razão, certidões negativas e documentos de arrecadação (fls. 377/670 e 675/813). 

 
Os autos foram devolvidos ao autor para ajuntada de demonstrativos do 

cálculo e manifestação. Disto resultou o Termo de Aditamento de fls. 823 que 
retifica a infração do campo 5.13, o contexto, a base de cálculo e o valor originário 
dos campos 4.1, 4.8 e 4.11. 

 
O sujeito passivo foi intimado do Termo aditivo mas não se manifestou. 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.843/845), aduz 

que:  
 

A presente autuação tem duas exigências com base no 
levantamento da conta caixa e multa formal pela emissão de 
documentos fiscais não correspondentes a uma efetiva operação, 
o que contraria o disposto no art. 35, § 2º da Lei nº 1.288/2001, 
com redação dada pela Lei nº 2.521/11. 
 

Colacionou a legislação de regência e Acórdão pertinentee disse estar 
caracterizada a nulidade por estar o auto de infração em desacordo aos requisitos 
da legislação. Julgou NULO o auto de infração 2011//001487, sem análise de 
mérito, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe fazem respectivos 
contextos. Submeteu suadecisão ao COCRE. 

 
 Em manifestação de fls. 846/848 o Representante Fazendáriosustenta 

como segue: 
 

Faltam elementos necessários para a formação de juízo, o que 
caracteriza cerceamento ao direito de defesa, nos termos do Art. 
28, inciso II, da Lei 1.288/01. 

 
Nestas considerações, recomenda seja mantida a decisão singular e 

dada a oportunidade à auditoria para a lavratura de novo auto de infração para a 
cobrança dos créditos tributários. 
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Intimado da Sentença de 1ª instância e notificado do parecer da REFAZ 
o sujeito passivo quedou-se silente.   
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos.  
 
Contexto 4:  
 
Trata-sede exigência de multa formal pela emissão de notas fiscais 

“não correspondentes a uma efetiva operação” para acobertar saídas de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária.  

 
Juntaram-se aos autos somente os Documentos Auxiliares da Nota 

Fiscal Eletrônica – DANFES. Por essa razão não se tem como saber quais 
mercadorias saíram do estabelecimento nem se efetivamente houveraoperações. 
Como os DANFES indicam o sujeito passivo como emitente e destinatário é de 
supor que se trata de manifestos para acobertar vendas fora do estabelecimento. 

 
O ICMS incide sobre operações que tenham a circulação de 

mercadorias por objeto. Neste contexto, operações são atos ou negócios com 
natureza jurídica, hábeis para provocar a circulação, inclusive física, de 
mercadorias que se destinem ao consumo.  
 

A circulação de mercadorias é ato de transferência da posse ou 
propriedade a outra pessoa – física ou jurídica – a título negocial. Para 
caracterizar a circulação não basta a mera saída. A mercadoria só mudar de lugar 
mas, de titular. 

 
Titular é quem detém poderes jurídicos sobre determinada coisa (ex: 

posse, propriedade). A melhor doutrina deste País defende que apenas a 
operação é o fato a ser tributado pelo ICMS. Que a circulação e a mercadoria 
seriam consequências e meros aspectos adjetivos da operação tributada. 
 

Operações configuram o verdadeiro sentido do fato juridicizado, a 
prática de ato jurídico como a transmissão de um direito (posse ou propriedade). 

 
Paulo de Barros Carvalho(In Regra Matriz do ICM, Tese para livre Docente da 

Faculdade de Direito da PUC/SP, 1981, p. 170), preleciona: 
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“Operações, no contexto, exprime o sentido de atos 
ou negócios hábeis para provocar a circulação de 
mercadorias. Adquire neste momento, a acepção de 
toda e qualquer atividade, regulada pelo Direito, e que 
tenha a virtude de realizar aquele evento. Soa 
estranho, por isso mesmo, que muitos continuem a 
negar ao vocábulo “operações” a largueza semântica 
peculiar das operações jurídicas para entendê-lo 
como qualquer ato material que anime a circulação de 
mercadorias. Eis aqui o efeito jurídico sem a 
correspondente causa jurídica, a eficácia do Direito 
desvinculada de algo investido de juridicidade” 

 
O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na 

lei, por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, 
é suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum 
outro evento para criar a obrigação de dar. 
 

O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 
previsão da lei. 
 

A expressão “situação de fato” alinhavada pelo CTN no art. 116, I 
implica dizer que somente ocorrerá o fato gerador quando se concretizam no 
mundo fenomênico aquelas circunstâncias materiais imanentes ao tributo. Se, por 
exemplo, circular a mercadoria com intuito mercantil e verificados os demais 
pressupostos – critérios material, temporal, espacial e quantitativo – evidenciada 
está a obrigação tributária. 
 

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. Logo, só se há de exigir Multa Formal face ao descumprimento de 
obrigação acessória que possa acarretar prejuízos à obrigação principal. 

 
Aqui não temos as notas fiscais objeto da autuação. Somente os 

DANFES que evidenciam tratar-se de manifestos. Não há operações quando da 
remessa e retorno de mercadorias do próprio contribuinte (dele para ele 
mesmo)Ainda assim, o nobre autuante aplicou ao caso o conceito de inidoneidade 
às notas fiscais que teriam acobertado as “saídas não correspondentes a uma 
efetiva operação”. 
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Ora, que elementos temos para dizer que houve ou não 
operações?Ainda que houvessem ocorrido. Cabalmente provadas dentro da 
Regra-Matriz-de-Incidência. Poderíamos negá-las? 

 
Operações, como já dissemos, são negócios jurídicos hábeis para 

provocar a circulação de mercadorias com a mudança de titularidade. 
 
A inidoneidade não pode ser tomada ao pé da letra e sim, deve ser 

entendida como tal diante de um conjunto de indícios que conduzem à presunção 
de que o fato gerador ocorreu ou vai ocorrer no local em que se verificam 
irregularidades. Se elementos informativos em documentos fiscais que acobertam 
operações não puderem ser confirmados caracterizada está a inidoneidade e/ou 
infidedignidade dos mesmos, com a consequente presunção de ocorrência do fato 
gerador. 
 

Pedagógica ou reparadora a multa formal é da discricionariedade do 
Agente do Fisco que a imputa ou não, a gradua em conformidade à extensão da 
lesão ou da gravidade do ato inobservado,invariavelmente, com base em 
provas diretas , como medida que visa salvaguardar os interesses da 
Administração Tributária. 
 

Diante das provas diretas 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. 

 
Afinal? Houve ou não operações? Com base em que pode o autuante 

considerá-las inidôneas? Dizer que as notas fiscais emitidas e não juntadas não 
correspondem a uma efetiva operação? 

 
Definitivamente, não há nos autos elementos de convicção que se 

coadunem com a narrativa.Com estas razões entendo que não procede o crédito 
tributário lançado com base em simples presunção de descumprimento de 
obrigação acessória. Por isso, pugno pela improcedência da reclamação para 
absolver o sujeito passivo do valor de R$ 44.107,88 lançado no campo 4.11. 

 
Contexto 5: 
 
Tem-se neste campo a exigência de Multa Formal pela ocorrência de 

Saldo Credor de Caixa, conforme constatado pelo livro Razão Contábil de 2009. 
 
As técnicas fiscais de análise financeira conduzem à conclusão de que 

a proporção da despesa que ultrapassa a receita deve ser considerada receita 
omitida e, portanto, tributada.  
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Saldo credor e/ou estouro de caixa é decorrente, salvo prova em 

contrário, de anterior e presumível omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Diz a Lei 1.287/01: 

Seção IX - Do Fato Gerador Presumido 

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo 
prova em contrário: 

I – o fato de a escrituração indicar: 

a) saldo credor de caixa; 

O Código Tributário Nacional define as normas gerais que balizam as 
circunstâncias fáticas tipificadas na legislação ordinária como sujeitas à incidência 
do ICMS, in verbis: 
 

“Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a 
situação definida em lei como necessária e suficiente 
à sua ocorrência”. 

 
“Art. 116 – Salvo disposição de lei em contrário, 
considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os 
seus efeitos: 
I – tratando-se de situação de fato, desde o momento 
em que se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que 
normalmente lhe são próprios; 
II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento 
em que esteja definitivamente constituída, no termos 
do direito aplicável”. 

 
O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na 

lei, por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, 
é suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum 
outro evento para criar a obrigação de dar. 
 

Note-se que a exigência é de Multa Formal quando a Lei autoriza 
presumir ocorrido o fato gerador do IMPOSTO pela ocorrência de Saldo Credor de 
Caixa. 

 
Desta forma, somos pela improcedência da reclamação a fim de 

absolver o sujeito passivo do valor de R$ 18.928,29 do campo 5.11. 
 
É como voto. 
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DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo decidiu,no mérito, por unanimidade, em reexame necessário para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2011/001487 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 44.107,88 (quarenta e quatro mil, 
cento e sete reais e oitenta e oito centavos) e R$ 18.928,29 (dezoito mil, 
novecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), referente aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante e 
Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do 
mês de maio de 2016, o conselheiroSuzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta e um dias do mês de maio de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 
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