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ACORDÃO No                               083/2017 
PROCESSO No                             2015/6040/505131 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº              2015/004405 
REEXAME NECESSÁRIO No       3.621 
INTERESSADO:                            RADHA BRASIL EDIÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No          29.418.761-8 
RECORRENTE:                             FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. 
PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS. PROCEDÊNCIA 
EM PARTE. É procedente em parte a reclamação tributária caracterizada pela 
omissão de saídas para realizar aquisição de mercadorias não registradas.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração em desfavor o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à 
presunção de saída de mercadorias não registradas nos livros próprios durante o 
ano de 2011– Fato gerador presumido no valor do imposto de R$ 96.133,13. 

 
Foram anexados aos autos Demonstrativo dos documentos fiscais 

eletrônicos e cópia dos DANFES ref. notas fiscais de entrada, fls. 04 a 18. 
 
A autuada foi intimada por ciência direta e apresentou impugnação 

tempestivamente com as seguintes alegações; que foram incluídas no levantamento 
do autor do procedimento diversas notas que foram canceladas, de simples remessa 
e notas que estão devidamente registradas. Pede a nulidade do Auto de Infração e 
faz juntada de cópia de notas, livro de entrada e documentos da empresa, fls. 19 a 
95; 

 
A julgadora de primeira instância em sentença proferida as fls. 97 a 106, 

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, constata-
se que parte das alegações estão corretas e ilidem parte do crédito lançado e 
pontualmente cita os documentos fiscais que sustentam parte do auto de infração, 
transcreve os art. 41,§ 1º, art. 44, inciso III da lei 1287/01 e os art. 127, incisos I,II e 
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III, art. 142, inciso I do RICMS-TO, Decreto nº 2.912/06 e que a aplicação da multa 
sugerida é cabível, art. 48, inciso III, alínea “a” da lei 1.287/01 alterada pela lei 
2.253/09 e julga pela procedência em parte condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 24.696,58 e absolve o valor de R$ 
71.436,55, todos do campo 4.15 e demais cominações legais e encaminha ao CAT 
para notificar o sujeito passivo. Submete a decisão á apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais 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. 108 e 109, a Representação Fazendária em reexame 

obrigatório faz breve relato do processo e relata que não há preliminares, no mérito, 
diverge parcialmente da Sentença de primeira instância, entende que a nota nº 47 
no valor de R$ 25.850,00, emitida em 02/03/2011, refere-se a uma das notas 
relacionadas pelo autor do procedimento, reduzindo o crédito reclamado para R$ 
8.810,08 e absolvendo R$ 87.323,05; 

 
Notificado o contribuinte do parecer do REFAZ por “AR”, fls. 113 e não se 

manifesta. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O Auto de Infração constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial trata-se de falta de registro nos livros próprios de notas fiscais de 
entrada, fato gerador presumido, durante o ano de 2011. 

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

para comprovação do ilícito. Em análise das notas fiscais constata-se que dentre os 
documentos relacionados são simples remessa, remessa por conta e ordem de 
terceiro e operações canceladas e substituídas por outra nota. 

 
Deste modo, nota-se claramente que o autor se equivocou parcialmente 

ao constituir o crédito baseado nestes documentos, notas que não caracterizam fato 
gerador do ICMS e que foram canceladas e/ou substituídas. Diante do exposto, o 
meu voto é pela reforma da decisão singular em sentença prolatada que julgou pela 
procedência em parte no valor de R$ 24.696,58, para julgar PROCEDÊNTE EM 
PARTE no valor de R$ 7.235,88 do auto de infração no 2015/00004402. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, decidiu, no mérito, por maioria, em reexame necessário, reformar 
a decisão de primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração 
no 2015/004405 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 7.235,88 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito 
centavos), referente parte do campo 4.11, mais os acréscimos legais; e absolver do 
valor de R$ 88.897,25 (oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e 
cinco centavos), referente parte do campo 4.11. 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 


