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ACÓRDÃO No    250/2017 
PROCESSO No:     2015/6040/503729 
AUTO DE INFRAÇÃO No:    2015/003162 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:    8.517 
RECORRENTE:    FORT LAJES LTDA - EPP 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:    29.069.096-0 
RECORRIDA:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. OMISSÃO DE REGISTRO DE MERCADORIA SUJEITA A 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação 
tributária referente a presunção de omissão de saída de mercadoria com o imposto 
pago antecipadamente.  

 
MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE NOTA DE ENTRADA. 

PROCEDENTE EM PARTE – É procedente em parte a reclamação tributária quando 
comprovado a falta de registro nos livros próprios, adequando a penalidade para o 
art. 50, inciso IV, alínea “c” da Lei 1.287/2001.   

 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2015/003162 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à ICMS por omissão de saídas de mercadorias em razão do fato gerador 
presumido, em decorrência do não registro de operações de aquisição de 
mercadorias e consequente aplicação de multa formal pelo não cumprimento de 
obrigações acessórias, relativo ao registro dessas notas fiscais, referente ao período 
de 01.01.2015 a 31.03.2015. 

 
Foram anexados às fls. 04/09 dos autos, levantamento de nota fiscal de 

entradas não registradas e cópias das notas fiscais eletrônicas. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 

31.08.2015 (fls.10/11) para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário 
reclamado, não comparecendo ao feito, sendo considerado revel em 01.10.2015 (fls. 
12). 

 
Em 06.04.2016 (verso de fls. 13), o Presidente do CAT, defere juntada do 

recurso, admitindo de maneira extraordinária e encaminha para apreciação da 
instância julgadora. 
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Em 06.04.2016 (fls. 14/20), o sujeito passivo apresenta impugnação aos 
créditos tributários lançados, com as seguintes argumentações: 

 
Solicita a anulação parcial do auto de infração; 
 
Sustenta equívoco por parte da fiscalização e apresenta 
os códigos “hash” dos arquivos, onde constam as notas 
fiscais escrituradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
do período de apuração levantado pela auditoria fiscal.  
 

As informações apresentadas pela defesa constam notas fiscais 
registradas em arquivo mês extemporâneas com datas de 01.04.2015 a 05.05.2015. 
Informa que as notas fiscais 16972 e 12937 de 29.04.2014 e 27.11.2014, 
respectivamente, não foram recebidas pela empresa. 
 

A defesa faz juntada aos autos do documento de declaração da empresa 
Drogaria Genérica, documento de arrecadação sobre parcelamento de débitos 
fiscais e cópia de intimação da agência de atendimento (fls. 17/20). 

 
Em 02.09.2016, o julgador de primeira instância, retorna os autos ao autor 

do procedimento, para saneamento do auto de infração, por erro na identificação 
dos dispositivos infringidos e realização de diligência junto ao contribuinte, com o 
objetivo de atestar e apresentar documentos probatórios, sobre as alegações da 
defesa quanto à escrituração das notas fiscais de aquisição de mercadorias. 

 
O auditor substituto comparece ao feito e emite o termo de aditamento de 

fls. 24/36, alterando o campo 4.13 do auto de infração em relação ao dispositivo 
infringido e de acordo com a solicitação da instância julgadora, manifesta nos autos 
afirmando o seguinte: 

 
 Apesar de assegurado pela defesa de que as notas fiscais eletrônicas de 

nºs 26509, 23501 e 6518, foram escrituradas extemporaneamente nas datas de 
16.04.2015, 05.05.2015 e 16.04.2015 e que o mesmo apresentou informações sobre 
esses registros. Igualmente, foi verificado no documento “Auditoria Fiscal – extrato 
de dados” (fls. 33/36), que a auditoria realizada, conforme ordem de serviço nº 
2015/000569, analisou por meio dos levantamentos fiscais, as operações realizadas 
referentes ao período de 01.09.2013 a 31.03.2015, portanto, as notas fiscais foram 
realmente escrituradas, porém, após o período fiscalizado, ou seja, entre 01.04.2015 
a 05.05.2015. Pede-se pela manutenção do auto de infração. 

 
Em 30.11.2016, o sujeito passivo toma ciência através de intimação, do 

termo de aditamento e da manifestação do auditor substituto. 
 
Em 28.12.2016, o sujeito passivo comparece o feito e apresenta nova 

impugnação os créditos tributários lançados, desta vez argumenta o seguinte: 
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Argui a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento de defesa, por desatendimento as 
formalidades legais na constituição do crédito tributário. 
Invoca o artigo 35, inciso I, alíneas “c” e “d”, por entender 
que a descrição da infração constatada não guarda 
relação com os dispositivos infringidos.   
 
A nota Fiscal nº 1185216 o seu produto é destinado para 
aplicação na construção do galpão da empresa, ou seja, 
essa mercadoria não é destinada a comercialização e não 
integra matéria prima no processo industrial.  
 
As notas fiscais de nºs 14012, 26509 e 6518, são 
entradas referentes às compras dentro do estado de 
material de uso e consumo da empresa. 
 
A nota fiscal nº 1185216 é aquisição de material para 
aplicação na construção de galpão, já a nf 23501 se trata 
de material para integrar o ativo fixo da empresa. 
 
Pede pela improcedência dos lançamentos, em razão dos 
documentos estarem lançados regularmente na 
escrituração contábil da empresa. 
 

Em razão da constatação de erro sanável no auto de infração e de 
dúvidas quanto à procedência ou não do lançamento tributário, visto que conforme 
alegações da defesa, dentre outras, o mesmo teria escriturado extemporaneamente 
as notas fiscais. 

 
Mesmo sendo considerado revel em 01.10.2015 (fls. 12), porém, em 

razão do termo de aditamento de fls. 24/36, que por consequência o sujeito passivo 
foi novamente intimado e apresentou impugnação tempestiva em 28.12.2016 (fls. 
42/57). 

 
O auditor substituto apresenta o resultado de diligência e afirma que o 

sujeito passivo realmente escriturou as notas fiscais extemporaneamente, porém, 
após o término do período auditado, que no caso, abrangeu em 01.09.2013 a 
31.03.2015 (fls. 33/36), esses registros foram feitos entre 01.04.2015 a 05.05.2015, 
conforme documento (fls. 15). 

 
Analisado os créditos tributários reclamados do campo 4.11 do auto de 

infração R$ 238,92 se trata de ICMS, por omissão de saídas em razão de fato 
gerador presumido, pelo não registro da nota fiscal de aquisição. 

 
Sabendo-se que o imposto desta mercadoria já foi pago na operação 

anterior, e o contribuinte, como não realizou o seu registro, não poderia aproveitar 
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qualquer crédito de ICMS originário desta operação, mesmo porque, a saída 
tributada é beneficiada com os créditos presumidos objeto da Lei 1.385/2003 e pelo 
TARE nº 2.484/2012, nesse caso, o contribuinte não tem o direito de se apropriar 
dos créditos pelas entradas das matérias prima. 

 
Desta forma, não cabe a cobrança do ICMS por omissão de saídas em 

função do fato gerador presumido, em decorrência do não registro fiscal desta 
mercadoria, em razão da natureza da operação e da forma de tributação da 
operação realizada na entrada e saída dos produtos resultantes desse tipo de 
mercadoria. 

 
Em relação aos créditos tributários lançados nos campos 5.11 e 6.11 do 

auto de infração, se referem à multa formal, aplicadas pelo não registro de notas 
fiscais de aquisição de mercadorias. 

 
Apesar de a defesa argumentar que realizou a escrituração fiscal 

extemporânea, ficou provado nos autos, que o registro ocorreu após o período 
fiscalizado, conforme o documento de fls. 33/36 extratos de dados, esse período foi 
de 01.09.2013 a 31.03.2015, e os registros foram feitos entre 01.04.2015 a 
05.05.2015 (fls. 15). 

 
Diante do exposto, o julgador de primeira instância, decide pela 

procedência parcial do lançamento dos créditos tributários, conforme valores: campo 
4.11- absolvendo; e campo 5.11 e 6.11 condenando.  

 
A Representação Fazendária diante do exposto, se manifesta pela 

manutenção da decisão de primeira instância, que julgou procedente parcial o auto 
de infração, modificado através do termo de aditamento (fls 24/25). 

 
 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

A presente lide refere-se à três reclamações tributárias na constatação de 
falta de recolhimento de ICMS, da aquisição de mercadoria tributadas e não 
registradas, e multa formal por falta de registro de aquisição de mercadorias.  

 
O sujeito passivo em sua impugnação alega que, houve equívoco por 

parte da fiscalização e apresenta os códigos “hash” dos arquivos, onde constam as 
notas fiscais escrituradas, e pede anulação parcial do auto de infração. 

 
Em nova impugnação pede a improcedência dos lançamentos, e em 

relação ao campo 4.11 do auto de infração, uma vez que a reclamação tributaria não 
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guarda relação com os dispositivos infringidos, e nos campos 5.11 e 6.11, também 
solicita a improcedência, em razão dos documentos estarem lançados regularmente 
na escrituração contábil da empresa e por não gerar nenhuma tributação seguinte. 

 
Visto e analisado o presente auto verifica-se, que as pretensões fiscais 

estão devidamente amparadas nos incisos II e VIII, do art. 44, c/c art. 21, inciso I, 
alínea “d”, da Lei no 1.287/2001, a seguir descrito: 

 
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. 
 
           (...) 
 
           VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, inclusive  
           o exigido por antecipação;  
 
           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 autor do procedimento em sua análise comparece ao feito e emite o 

termo de aditamento, alterando os campos 4.3 e 4.13 do auto de infração em 
relação ao dispositivo infringido e de acordo com a solicitação da instância julgadora, 
manifesta nos autos afirmando que: Apesar de alegado pela defesa de que as notas 
fiscais eletrônicas citadas foram escrituradas extemporaneamente nas referidas 
datas, respectivamente, e que o mesmo apresentou informações sobre esses 
registros.  

 
 O sujeito passivo em seu recurso se manifesta e pede anulação parcial 

dos autos, dizendo que as compras de material de uso, consumo e ativo fixo, não 
são destinadas a revenda nem tão pouco para agregar no processo fabril da 
empresa, não gerando nenhuma tributação, e não estão sujeitas as penalidades 
impostas pelo autuante. Desta forma com base nas considerações expostas requer 
que seja julgado procedente em parte os lançamentos contestados nos campos 5.11 
e 6.11.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento 

para julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2015/003162, por entender que não cabe a cobrança do ICMS por 
omissão de saídas em função do fato gerador presumido, em decorrência do não 
registro fiscal desta mercadoria, sendo improcedente total o valor de R$ 238,92 do 
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campo 4.11, e 99,03 parte do campo 5.11; e procedente parte do campo 5.11 no 
valor de R$ 198,06 e o valor de R$ 2.769,48 do campo 6.11, com alteração da 
penalidade para 20%, no contexto 5.11 por tratar nos dois contextos de mercadorias 
tributárias e com substituição tributária, conforme art. 50, inciso IV, alínea “c” da Lei 
1.287/2001.  
 
 
DECISÃO 

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

processo, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2015/003162 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 198,06 (cento e noventa e oito reais e seis centavos) referente parte 
do campo 5.11 e R$ 2.769,48 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e oito centavos), referente o campo 6.11, mais os acréscimos legais, e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor R$ 238,92 (duzentos e 
trinta e oito reais e noventa e dois centavos), referente o campo 4.11, e o valor de 
R$ 99,03 (noventa e nove reais e três centavos), referente parte do campo 5.11, nos 
termos do art. 58, § único da Lei 1.288/2001. O Representante Fazendário João 
Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo 
Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos três dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante 
Conselheiro Relator 


