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ACÓRDÃO No 

 
068/2016 

PROCESSO No: 2014/7160/500174 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001317 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.524 
INTERESSADO: D’AURA TÊXTIL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.410.275-2 

 
 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEVANTAMENTO COMPARATIVO DAS 
SAIDAS REGISTRADAS COM O DOCUMENTÁRIO EMITIDO. SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO REGISTRADAS EM LIVRO PRÓPRIO. 
PROCEDÊNCIA – É procedente a exigência tributária quando restar comprovado nos 
autos, de forma inequívoca, a ausência dos registros nos livros próprios, de notas 
fiscais de saídas de mercadorias tributadas. 

 
ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO 

COMPARATIVO DAS SAÍDAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 
DE SAÍDAS. PROCEDÊNCIA – Prevalece a exigência tributária quando restar 
comprovado nos autos que houve o descumprimento da obrigação de escrituração 
das notas fiscais. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às omissões de saídas de 
mercadorias tributadas e à multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 
saídas. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos comparativos das saídas 

registradas com documentário emitido, demonstrativos dos créditos tributários, 
relatórios de nota fiscal eletrônica autorizada, livro de registro de saídas e 
documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls. 05/234). 
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A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 235), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
237/259): 

 
Que a legislação apontada diverge dos contextos 4.1 e 5.1 do auto, não 

fazendo qualquer menção sobre exigência de ICMS, se encontrando errada a 
tipificação da infração; que a mesma legislação foi utilizada para o item 6.1, que se 
refere a multa formal; que a fiscalização tipificou com a mesma norma obrigações 
totalmente diversas; que não adulterou, viciou ou falsificou qualquer livro; que as 
notas fiscais se referem às operações interestaduais da mesma empresa, de simples 
transferência da matriz para a filial, não havendo que se falar em incidência do ICMS; 
que não sendo possível identificar com precisão e segurança a extensão da infração 
praticada, nem tampouco a tipificação legal infringida, correta apuração da base de 
cálculo e o valor originário do crédito tributário, claramente se torna nula a exigência 
tributária; que é optante do crédito presumido de 11% para operações interestaduais 
com alíquota de 12%; que as notas fiscais emitidas são de simples transferência de 
sua matriz para a filial de São Paulo, não incidindo ICMS; que o cerceamento de 
defesa é evidente, já que no item 4.1, a fiscalização menciona que os créditos 
originários resultaram de constatação de levantamento comparativo das saídas 
registradas, porém a defendente nunca teve acesso ao referido levantamento 
comparativo, gerando a nulidade do lançamento; que no item 6.1 a fiscalização 
apontou como legislação aplicável a título de infração artigos que não se referem à 
falta de escrituração de notas fiscais de saídas; que as multa aplicadas caracterizam 
verdadeiro confisco. 

 
Fez juntada do auto de infração, levantamentos comparativos das saídas 

registradas com documentário emitido, demonstrativo do crédito tributário, procuração 
e alteração contratual (fls. 260/274). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 276/278) para 

diversas diligências e saneamento. Com isto, emitiu parecer às fls. 283/284 e fez 
juntada do Termo de Acordo de Regime Especial nº 2.122/2009 e relatório de 
arrecadação (fls. 285/291). 

 
O sujeito passivo foi notificado por via postal (fls. 294), mas não se 

manifestou. 
 
Diante das evidências e amparada na legislação tributária vigente, a 

Julgadora de Primeira instância, resolve julgar NULO sem análise de mérito o auto de 
infração nº 2014/001317, no valor de R$ 11.794,01 do campo 4.11, R$ 2.633.030,54 
do campo 5.11 e R$ 7.650,00 do campo 6.11. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações, 

recomenda a reforma da Sentença proferida pela Julgadora Singular, para julgar 
PROCEDENTE o auto de infração em epígrafe. 
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Notificado o sujeito passivo da Sentença de Primeira Instância e do parecer 

do Representante da Fazenda Pública Estadual em fls. 305/306, este não mais se 
manifesta. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A reclamação tributária em questão, refere-se às operações de saídas 

interestaduais de mercadorias tributadas e não registradas no respectivo livro registro 
de saídas, nos exercícios de 2012 e 2013, constatado por meio de levantamento 
comparativo das saídas com o documentário emitido. 

O autuante fez juntada dos levantamentos realizados, demonstrativos do 
crédito tributário, cópias dos livros registros de saídas, bem como das respectivas 
notas fiscais não registradas, portanto, todos os documentos probatórios para a 
validação do lançamento do crédito tributário. 

 
O sujeito passivo deixou de registrar notas fiscais de saídas, 

consequentemente não apurou o imposto nelas destacados, como resultado não 
houve recolhimento do tributo. Ainda assim, a ausência dos registros acarreta multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória. 

 
São completamente infundadas as alegações do contribuinte na tentativa 

de anular o feito, tendo em vista que o auto de infração foi elaborado nos preceitos da 
legislação vigente. Apesar do autor do feito ter lançado como infração o art. 45 da Lei 
1.287/2001, notadamente incluiu também o art.44 incisos II da mesma Lei, o que 
certamente garante a validação do lançamento do crédito.  

 
Ocorre que conforme o art. 44, inciso II, da Lei 1.287/01, é obrigação do 

contribuinte de escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, as operações ou 
prestações que realizar, vejamos: 

 
Art. 44 . São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído. 

 
Constata-se ainda, o fato em que o próprio contribuinte assumiu que as 

operações, objeto do crédito tributário, são de notas fiscais emitidas de simples 
transferência de sua matriz para a filial de São Paulo, não incidindo ICMS, o que 
representa um equívoco, não trazendo nada aos autos que pudesse ilidir o feito. 
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Por esses motivos, acolho o parecer do Representante da Fazenda Pública 

Estadual, para reformar a decisão de Primeira Instância, e julgar PROCEDENTE o 
auto de infração nº 2014/001317, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 11.794,01 (onze mil, setecentos e noventa e 
quatro reais e um centavo), R$ 2.633.030,54 (dois milhões, seiscentos e trinta e três 
mil, trinta reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e 
cinquenta reais), dos campos 4.11, 5.11 e 6.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  por maioria, em 

reexame necessário, reformar a decisão de primeira, para julgar procedentes as 
reclamações tributárias constante do auto de infração no 2014/001317 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 11.794,01 
(onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e um centavo), R$ 2.633.030,54 (dois 
milhões, seiscentos e trinta e três mil, trinta reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 
7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. Voto contrário do conselheiro Ademar 
Andrade de Oliveira. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana, Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão 
de julgamento aos dezessete dias do mês de junho de 2016, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 
 

Plenário do Contencioso Administrativo Tributário, em Palmas – Tocantins, 
aos 29 dias do mês de junho de 2016. 
 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 


