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ACORDÃO No                               082/2017 
PROCESSO No                             2015/6040/505133 
AUTO DE INFRAÇÃO No              2015/004407 
REEXAME NECESSÁRIO No       3.617 
INTERESSADO:                           RADHA BRASIL EDIÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.418.761-8 
RECORRENTE:                            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OCORRÊNCIA DE FATOS GERADORES PRESUMIDOS. 
PRESUNÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA – A apresentação de 
provas da prática comercial lícita, afasta a presunção de fato gerador presumido. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à 
presunção de saída de mercadorias não registradas nos livros próprios durante o 
ano de 2013. Fato gerador presumido no valor do imposto de R$ 10.015,04. 

 
Foram anexados aos autos Demonstrativo dos Documentos Fiscais 

Eletrônicos e DANFES referente nota fiscal de entrada, fls. 05 e notas de saída, fls. 
06 a 73. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta e apresentou impugnação 

tempestivamente com as seguintes alegações; que a nota 012 é relativa a compra 
de itens para consumo e que foram objeto de registro na contabilidade; “que a nota 
não foi registrada no Sped”; que as notas com CFOP 5927 de própria emissão, 
refere-se a baixas de seu inventário e que configura equivoco na aplicação de multa; 
pede a nulidade do Auto de Infração e faz juntada cópia de notas , livro de saída e 
documentos da empresa, fls. 74 a 219; 

 
A julgadora de primeira instância em sentença proferida as fls. 221 a 226; 

aduz que todos os requisitos para lavratura do AI foram atendidos conforme prevê o 
art. 35 da lei nº 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei nº 2.521/11 e faz um 
detalhado relado do conteúdo do PAT; Que não há Preliminares; No mérito descreve 
com base no art. 44, inciso II da lei 1287/01 e os art. 384-C § 2º do RICMS-TO, 
Decreto nº 2.912/06 à obrigatoriedade do registro das operações no SPED Fiscal; 
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relata que entende que a presunção de ocorrência de fato gerador prevista no art. 21 
da Lei 1287/01 referente a falta de registro de aquisição seria para os livros fiscais e 
ou contábeis e que a nota 012 foi registrada nos livros contábeis, por este fato, 
concorda com a impugnante; em relação as outras, considerando que as notas 
emitidas são da própria autuada com CFOP 5.927 e devidamente registrada em seu 
livro fiscal de saída de mercadoria; julga improcedente o valor de R$ 10.015,04; 
submente a decisão á apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Ficais 
do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, inciso IV, do art. 56, da Lei 
1.288/01, com redação dada pela Lei n 2.521/11 e paragrafo único do art.58, da Lei 
1.288/01, com redação dada pela Lei nº 3.018/2015; 

 
Em parecer as fls. 227 e 228 a Representação Fazendária em reexame 

obrigatório faz breve relato do processo e relata que não há preliminares; no mérito 
diverge parcialmente da Sentença de 1º instancia, entende que a nota nº 012 no 
valor de R$ 58,00, não foi registrada e pede a procedência no valor de R$ 9,86 e 
absolvendo R$ 10.005,18; 

 
Notificado o contribuinte do parecer do REFAZ por “AR”, fls. 232 e não se 

manifesta. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial trata-se de falta de pagamento do ICMS pela presunção de ocorrência 
de fato gerador presumido por falta de registro de notas fiscais de entrada, durante o 
ano de 2013. 

 
O autor do procedimento apresenta relação das notas de entrada e cópia 

para comprovação do ilícito; em analise das notas contata-se que os documentos 
relacionados são de emissão própria e com operação de saída referente baixa de 
seu próprio estoque, o qual foi registrado em seu livro de saída. 

 
Deste modo, nota-se claramente que o autor se equivocou ao constituir o 

créditos baseado nestes documentos que se referem a operação de saída de 
mercadoria e não de entrada, diante do exposto, voto para manter a decisão singular 
em sentença, que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração no 2015/0004407. 

 
  

DECISÃO 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2015/004407 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 10.015,04 (dez mil, quinze reais e quatro 
centavos), referente ao campo 4.11. O Representante Fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Kellen Crystian Soares Pedreira 
do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças V. da S. Veloso, Luiz 
Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro 
dias do mês de abril de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-

TO, aos dezessete dias do mês de maio de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


