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EMENTA 
 

I – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS
FISCAIS DE ENTRADA 
PRESUMIDO. PROCEDENTE
omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela ocorrência do fato 
gerador presumido, tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de entrada 
no livro próprio.   

 
II – ICMS. MULTA FORMAL. 

ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE 
MERCADORIAS – É procedente o lançamento fiscal que exige
descumprimento de obrigação acessória, 
falta de registro nos livros fiscais próprios das notas fiscais de entradas.

 
 

RELATÓRIO 
 

O contribuinte fo
de mercadorias tributadas, tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de 
entradas de mercadorias nos livros f
fato gerador do imposto,
SINTEGRA. Infringindo o art. 44, inciso III, combinado com o art. 20, inciso I, 41 e 
44, inciso II, todos da Lei 1.287/2001, art.
aprovado pelo Decreto 2.912/2006.

 
Nos campos 7, 8 e 9, referente a multa formal, re

registro das notas fiscais de entrada de mercadorias no Livro Registro de Entradas,
caracterizando o descumprimento de obrigações acessórias, identificada por meio 
do Levantamento Especial e Relatório SINTEGRA.
Lei 1.287/2001, combinado com o art. 247, do RICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006.  
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
 DE MERCADORIAS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR

PROCEDENTE – É procedente o lançamento fiscal originado da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela ocorrência do fato 

tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de entrada 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAL DE ENTRADAS

É procedente o lançamento fiscal que exige
descumprimento de obrigação acessória, quando resta comprovado
falta de registro nos livros fiscais próprios das notas fiscais de entradas.

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, pela 
de mercadorias tributadas, tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de 

mercadorias nos livros fiscais próprios, presumindo
fato gerador do imposto, identificado por meio do Levantamento Especial e Relatório 

o art. 44, inciso III, combinado com o art. 20, inciso I, 41 e 
da Lei 1.287/2001, art. 127, incisos I e III, e 248, d

aprovado pelo Decreto 2.912/2006. 

Nos campos 7, 8 e 9, referente a multa formal, relativa
registro das notas fiscais de entrada de mercadorias no Livro Registro de Entradas,
caracterizando o descumprimento de obrigações acessórias, identificada por meio 
do Levantamento Especial e Relatório SINTEGRA. Infringindo o art. 44, Inciso II, da 
Lei 1.287/2001, combinado com o art. 247, do RICMS, aprovado pelo Decreto 

3.994, de 30 de outubro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
DO FATO GERADOR 

É procedente o lançamento fiscal originado da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, identificada pela ocorrência do fato 

tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de entrada 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
FISCAL DE ENTRADAS DE 

É procedente o lançamento fiscal que exige multa formal pelo 
comprovado nos autos, a 

falta de registro nos livros fiscais próprios das notas fiscais de entradas. 

 omissão de vendas 
de mercadorias tributadas, tendo como causa a falta de registro de notas fiscais de 

iscais próprios, presumindo-se a ocorrência do 
identificado por meio do Levantamento Especial e Relatório 

o art. 44, inciso III, combinado com o art. 20, inciso I, 41 e 
127, incisos I e III, e 248, do RICMS, 

lativa a omissão do 
registro das notas fiscais de entrada de mercadorias no Livro Registro de Entradas, 
caracterizando o descumprimento de obrigações acessórias, identificada por meio 

Infringindo o art. 44, Inciso II, da 
Lei 1.287/2001, combinado com o art. 247, do RICMS, aprovado pelo Decreto 
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O sujeito passivo foi intimado por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 1.373/1.387), alegando que: 

 
a) o agente do fisco logrou em equívoco em seus levantamentos ao não 

considerar os elementos e procedimentos reais da escrituração contábil;  
 
b) não praticou nenhuma das apontadas irregularidades; 
 
 c) é necessário que o fisco oferte provas concludentes de que ocorreu o 

suposto evento imputado na estrita conformidade da previsão da hipótese legal. 
 
d) o fisco utilizou de presunções como meio de provas; 
 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 1.393/1.398, 

conhece da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o 
auto de infração, por entender que a presunção esta prevista legalmente no art. 21 
da Lei 1.287/2001. É relativa e admite prova em contrário. 

 
No entanto, o sujeito passivo não pode obter êxito nesta demanda, uma 

vez que em sede de impugnação, limitou-se apenas a apresentar argumentos 
meramente protelatórios, sendo evidente que o sujeito passivo apenas impugnou o 
feito, sem apresentar nenhuma prova a seu favor, enquanto o fisco por sua vez 
juntou os relatórios SINTEGRA, cópias dos livros de registros de entradas do sujeito 
passivo que não apresentam o registro das notas fiscais relacionados nos 
demonstrativos, bastando para tanto conferir uma a uma. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância via postal, a autuada 

apresentou recurso voluntário tempestivo (fls. 1.407/1.419) a este Conselho, com as 
mesmas alegações arguidas em sede de impugnação.  

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em seu parecer às fls. 

1.420/1421, argui que os argumentos da recorrente são reprise da peça 
impugnatória sem nenhum fato novo que mereça escrutínio, concluindo que a 
presente reclamação atende aos requisitos legais de exigência do crédito tributário, 
bem com, reúne as provas e todos os elementos informativos necessários à sua 
validação, sendo hábil para representar as legítimas pretensões da Fazenda 
Pública, e pede que seja confirmada a decisão singular. 

 
 

VOTO 
 
A presente lide se configura na autuação descritas nos seguintes 

contextos: 
 
a) 4.1, 5.1, 6.1, por omissão de vendas de mercadorias tributadas, tendo 

como causa a entradas de mercadorias não registradas nos livros fiscais próprios. 
 
A infração tipificada como infringida foi o art. 44, inciso III, da Lei 

1.287/2001. 
 
b) 7.1, 8.1 e 9.1, em multa formal, por descumprimento de obrigação 

acessória, pela falta de registro nos livros fiscais próprios, de aquisições de 
mercadorias tributadas e mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 
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A infração tipificada como infringida foi o art. 44, inciso II, da Lei 

1.287/2001. 
 
Ao analisar a peça inicial, concernente aos campos 4, 5, 6, seus contextos 

descrevem que a autuada omitiu vendas de mercadorias, ao deixar de registrar 
notas fiscais de entradas. Nesta situação, vejamos o diz o art. 21, inciso I, alínea d, 
da Lei 1.287/2001, cuja redação é a seguinte: 

 
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; 

 
Assim, a omissão de registro de notas fiscais de entradas, levou o fisco a 

presumir que por falta de saldo de caixa escritural, omitiu-se o registro das notas 
fiscais de entradas, levando a crer que o pagamento da operação comercial foi 
efetivado com valores ocultos oriundo do chamado caixa 2, derivado de supostas 
vendas sem a emissão de documento fiscal, cabendo neste caso, prova em contrário 
da parte autuada. 

 
Porém, em suas alegações de defesa, a recorrente não conseguiu provar 

que a presunção do fisco não procede, e como nada provou, entendo que deixou de 
cumprir as condições estabelecidas no art. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001, a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Portanto, as exigências constantes nos campos 4, 5, 6, estão legalmente 

formalizadas e merecem prosperar, pois o sujeito passivo sequer teve a iniciativa de 
afastar a presunção do fisco provando, por exemplo, não ter adquirido ou recebido 
as mercadorias descriminadas nos documentos fiscais listados nos demonstrativos 
anexos aos autos. Lembrando que os documentos fiscais foram transmitidos ao fisco 
por intermédio dos arquivos SINTEGRA, em cumprimento ao Convênio ICMS 57/95, 
pelos fornecedores remetentes das mercadorias. 

 
Quanto aos demais campos do auto de infração, tratam do 

descumprimento de obrigações acessórias pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas, cujos documentos acostadas aos autos pelo fisco, comprovam que o 
contribuinte deixou de registrar nos livros fiscais próprios, as notas fiscais de entrada 
de mercadorias, constantes do arquivo SINTEGRA, retro citado.  

 
Desta forma, conclui-se que a recorrente não cumpriu com suas 

obrigações fiscais, deixando de atender determinação expressa da Legislação 
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Tributária do Estado do Tocantins, especialmente o inciso II do art. 44 da Lei 
1.287/2001, conforme a seguir: 

 
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). 

 
Assim, diante das provas carreadas aos autos pelo autuante, entendo que 

são subsistentes, devendo prevalecer a exigência fiscal. Diferente da recorrente que 
não trouxe provas que pudessem modificar o feito. 

 
Do exposto, voto confirmando a decisão de primeira instância, para julgar 

procedente as exigências tributárias, campos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, do auto de infração nº 
2012/003047. 

 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de instância, julgar procedente as 
reclamações tributárias constante do auto de infração no 2012/003047 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 43.688,87 
(quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), 
R$ 17.605,78 (dezessete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos), 
R$ 54.409,12 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e doze centavos), 
R$ 25.699,33 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três 
centavos), R$ 10.356,34 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro 
centavos) e R$ 32.005,36 (trinta e dois mil, cinco reais e trinta e seis centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O 
Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira 
Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 19 dias do mês de setembro de 2013, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 25 dias do mês de outubro de 2013. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


