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ACÓRDÃO No 

 
051 /2016 

PROCESSO No: 2012/6040/502709 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002756 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.322 
RECORRENTE: FABIANO R. MATOS DO VALE & CIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.051.260-3 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
 
EMENTAS 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO 
DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS. PROCEDÊNCIA. É 
procedente o lançamento que reclama do sujeito passivo multa formal pelo não-registro 
de notas fiscais de entradas de mercadorias, indistintamente de sua situação tributária. 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO 
REGISTRADAS. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE O VALOR NOMINAL QUE 
REPRESENTAM, POR PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR 
PRETÉRITO. PROCEDÊNCIA. O não-registro de notas fiscais de entradas de 
mercadorias equivale, salvo prova em contrário, à movimentação paralela de caixa assim 
como suprimentos ou receitas escriturais não comprovadas, cuja relação é direta com o 
fato gerador ocorrido no valor nominal que representam.  
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 

infração nº 2012/002756, para reclamar do contribuinte acima qualificado o ICMS e multa 
formal em função do não-registro de notas fiscais de entradas de mercadorias nos 
exercícios de 2010 e 2011. 

 
Anexaram-se aos autos relação de notas fiscais de entradas, livros de registro 

de entradas e resumos de notas fiscais eletrônicas, tudo de fls. 05/793. 
 

A autuada foi intimada do auto de infração via postal (fls. 796)e, 
tempestivamente,apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 797/827): 
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O autuante exige multa formal e ICMS referente à aquisição de 
mercadorias não tributáveis, posto que as mesmas são oriundas de 
brindes e bonificações, de devoluções, de garantias, de remessas para 
demonstração, consumo próprio e de comodato; que o Código Tributário 
Estadual não contempla a incidência de ICMS para essas mercadorias. 

 
Fez a juntada de documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas – 

DANFES e, de cópias de livros de registro de entradas (fls. 829/1.355). 
 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.1.773/1.776), aduz que:  

 
A impugnante, preliminarmente, alega cerceamento ao direito de defesa 
por não ter recebido cópias do novo levantamento elaborado pela autora 
do procedimento. Por isso, a notificação ao sujeito passivo foi renovada 
mas nenhum fato novo foi trazido, limitando-se a reiterar os termos 
anteriores. Desta forma, nego-lhe provimento e passo ao mérito 
A defesa alega que o levantamento contém aquisições de mercadorias 
não tributáveis e também notas fiscais registradas em seus livros. Com 
isso, a autora refez os levantamentos, excluindo valores correspondentes 
e fazendo Termo de aditamento, em relação ao qual a autuada não 
apresentou contestação. As provas da falta de registro dos documentos 
fiscais de entradas estão anexadas ao processo. 
 

Colacionou a legislação de regência e o Acórdão nº 011/2015 com decisão 
sobre matéria idêntica para conhecer da impugnação, negar-lhe provimento e julgar 
PROCEDENTE o auto de infração nº 2012/002756 e, condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos valores conforme Termo de Aditamento de fls. 1.361/1.362, mais 
acréscimos legais. 
 

Irresignado com a decisão adotada o sujeito passivo ingressa com Recurso 
Voluntário de fls. 1.781/1.807 em que repisa os argumentos da peça impugnatória sem, 
contudo, inovar. Requer a improcedência do feito. 

 
Em manifestação de fls. 1.817/1.821 o Representante Fazendário acolhe, na 

íntegra, a decisão singular. 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 

 
Em quatro contextos a Fazenda Pública Estadual reclama do contribuinte o 

ICMS e multa formal em função do não-registro de notas fiscais de entradas de 
mercadorias nos exercícios de 2010 e 2011. 
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A defesa alega que o autuante exige multa formal e ICMS referente à aquisição de 
mercadorias não tributáveis, posto que as mesmas são oriundas de brindes e 
bonificações, de devoluções, de garantias, de remessas para demonstração, consumo 
próprio e de comodato; que o Código Tributário Estadual não contempla a incidência de 
ICMS para essas mercadorias. 
 

Em vistas disso, a primeira instância de julgamento devolveu os autos à 
origem para saneamento e Termo de Aditamento que se vê as fls. 1.361/1.363. 
 

Em sentença às fls. (fls.1.773/1.776) a julgadora disse que a autora refez os 
levantamentos, excluindo valores correspondentes às mercadorias ditas como não 
tributadas pela defesa e fez Termo de Aditamento, reduzindo os valores. Que as provas 
da falta de registro dos documentos fiscais de entradas estão anexadas ao processo. 
 

Sobre o mesmo fato, o não-registro de notas fiscais, temos as exigências de 
multa formal e de imposto para 2010 e 2011. 
 

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, há de se exigir 
Multa Formal face ao descumprimento de obrigação acessória que possa acarretar 
prejuízos à obrigação principal. Diz a Lei 1.287/01: 

Seção XVIII - Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 

Subseção I - Das Obrigações 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 

(...); 

II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;(Redação dada pela Lei 2.549 de 
22.12.11). 
 

Para a sanção da multa formal, o não-registro de entradas, 
independentemente da situação tributária das mercadorias envolvidas, é o que basta. É 
a prova direta. Nada há na legislação que desobrigue o contribuinte de registrar suas 
compras. 
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Todavia, para a exigência do imposto a Lei nos remete à prova indireta, à 
prova por presunção. O fato gerador do imposto ocorre nas saídas e não na ausência do 
registro de entradas. 
 

A ausência de registro de entradas deve-se, por presunção, à ausência de 
caixa escritural decorrente de anterior omissão de saídas (caixa 2).Trata-se de fato 
gerador pretérito e ocultado dos registros. Por isso, toda e qualquer exclusão que se 
praticar com base na situação tributária das mercadorias adquiridas e não registradas é 
indevida.  

 
O não-registro de notas fiscais de entradas equivale à suprimentos ou receitas 

escriturais não comprovadas,cuja relação é direta com o fato gerador ocorrido no valor 
nominal que representam. Ou seja, receitas omitidas ou de origem não comprovada se 
prestam para fazer ingressar mercadorias ou recursos oriundos, presumivelmente, de 
atual ou pretérita omissão de saídas. 
 

A Legislação tributária é de tipos cerrados. Sem nenhuma excludência e, com 
referência à mercadorias, indistintamente, 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: 

(...); 

d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente; 

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; 
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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. 
 

De todo o exposto, tem-se que o sujeito passivo foi beneficiado com as 
exclusões praticadas e que as exigências tem razão de ser, vez que, o não-registro de 
notas fiscais de mercadorias restou comprovado. Desta forma, pugno pela confirmação 
da sentença singular que assentou a PROCEDÊNCIA das exigências tal como indicadas 
na Certidão de Julgamento de fls. 1.824. 
 

É como voto. 
 
 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu: por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração 
por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedentes as reclamações tributárias constante 
do auto de infração no 2012/002756 para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores R$ 30.293,83 (trinta mil, duzentos e noventa e três reais e 
oitenta e três centavos), R$ 55.327,05 (cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete 
reais e cinco centavos), R$ 21.736,59 (vinte e um mil, setecentos e trinta e seis reais e 
cinquenta e nove centavos), R$ 28.411,39 (vinte e oito mil, quatrocentos e onze reais e 
trinta e nove centavos), referente aos campos 4.11 a 7.11, com valores alterados  pelo 
Termo de Aditamento de fls. 1.361/1.363, respectivamente, mais os acréscimos legais. A 
representante fazendária Edilene Míriam de Souza fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, José 
Cândido de Moraes, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e Islan Nazareno 
Ataíde do Amaral. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e sete dias do mês de abril 
de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, em Palmas, TO, 
aos trinta e um dias do mês de maio de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
 
 

 


