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ACÓRDÃO No: 119/2016 
PROCESSO No: 2012/6040/501005 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.465 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000347 
INTERESSADO:  PALMAS TECIDOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.042.934-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS 
FACE AO NÃO-REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PROCEDÊNCIA. É 
procedente o lançamento do crédito tributário por presumida omissão de saídas de 
mercadorias tributadas quando restar comprovado que referidas notas fiscais de 
entradas não se encontram registradas. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2012/000347, para reclamar do contribuinte acima qualificado o ICMSpor 
presunção de saídas de mercadorias tributadas face ao não registro em livros fiscais 
próprios de entradas de mercadorias, conforme se apurou em levantamento especial 
para o exercício de 2009. 
 

Anexou-se aos autos o um levantamento contendo a descrição das notas 
fiscais não registradas (fls. 04/07). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal e, tempestivamente 

e em conformidade à legislação, apresentou impugnaçãocom as seguintes alegações: 
 

O auto de infração não obedece aos ditames do Manual de 
Procedimentos e Técnicas de Auditoria, da legislação tributária do 
Estado do Tocantins e, aos princípios da legalidade; requer a nulidade 
por cerceamento de defesa devido a descrição do histórico, o dispositivo 
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legal infringido e o levantamento fiscal não apresentarem coerência; não 
existe autorização na Lei nº 1.287/01 para a cobrança do ICMS por fato 
gerador presumido; esta Lei não determina como será fixada a base de 
cálculo para este fato gerador; caberia apenas a aplicação de multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória; a presunção 
somente é possível quando a escrituração indicar a entrada de 
mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente; o auditor não 
verificou junto aos remetentes se as mercadorias constantes das notas 
fiscais foram efetivamente vendidas à impugnante; o fisco devia ter 
procedido ao levantamento específico para provar que as mercadorias 
foram adquiridas para fins de comercialização; podem haver 
mercadorias para uso e consumo e que a fiscalização deveria ter 
concedido o crédito constante nestas notas fiscais. 

 
 O processo foi devolvido ao autor do procedimento que fez a juntada das 

notas fiscais (fls. 26/260), de cópias do livro registro de entradas (fls. 235/267 e 
manifestação às fls. 221/222, 273, 278 e 282. 

 
Novamente intimado o sujeito passivo fez a juntada de documentos pessoais 

e de contrato social (fls. 229/232). 
 
Sobreveio sentençasingular (fls. 285/287) em quea julgadora de primeira 

instância aduz que: 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, as intimações são 
válidas, a impugnação  étempestiva e apresentada nos termos do art. 
20, caput, da Lei 1.288/2001. 
 
A presente autuação refere-se à falta de recolhimento do ICMS 
decorrente de saídas presumidas pela falta de escrituração de notas 
fiscais de entradas. 
 
O autor do procedimento anexou aos autos a relação das notas fiscais 
de entradas, mas não juntou o demonstrativo do crédito tributário, nos 
termos do que preceitua o art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01. 

 
Colacionou Acórdão do COCRE/TO para assentar sua decisão pela 

NULIDADE do auto de infração nº 2012/000347 por cerceamento à defesa. 
 
Em manifestação de fls. 288/302 a Representação Fazendária se posiciona 

pela reforma da decisão singular a fim de que a reclamação seja julgada procedente.  
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Cientificado da decisão singular e da manifestação da REFAZ, o sujeito passivo 
não mais compareceu aos autos. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Têm-se a exigência do ICMS por presunção de saídas de mercadorias 

tributadas face ao não registro em livros fiscais próprios de entradas de mercadorias, 
conforme se apurou em levantamento especial de 2009. 

 
A defesa disse que há incoerência entre a descrição do histórico, o 

dispositivo legal infringido e o levantamento fiscal; que não existe autorização na Lei nº 
1.287/01 para a cobrança do ICMS por fato gerador presumido; que caberia apenas a 
aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória; que a 
presunção somente é possível quando a escrituração indicar a entrada de mercadorias 
não escrituradas fiscal ou contabilmente; 

 
Não há essa incoerência apontada e há plena autorização legal a conformar 

a situação descrita. 
 

No âmbito das presunções a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal 
ou contabilmente, conforme inteligência da alínea “d”, inciso I, do art. 21, da Lei 
1.287/01, equivale a pagamentos não contabilizados. Ou seja, à utilização de recursos 
paralelos oriundos, por presunção, de anterior omissão de saídas de mercadorias 
tributadas.  

 
A ausência de registro de entradas deve-se, por presunção, à ausência de 

caixa escritural decorrente de anterior omissão de saídas (caixa 2). Trata-se de fato 
gerador pretérito e ocultado dos registros.  

 
O não-registro de notas fiscais de entradas equivale à suprimentos ou 

receitas escriturais não comprovadas, cuja relação é direta com o fato gerador ocorrido 
no valor nominal que representam. Ou seja, receitas omitidas ou de origem não 
comprovada se prestam para fazer ingressar mercadorias ou recursos oriundos, 
presumivelmente, de atual ou pretérita omissão de saídas. 
 

Diz a Lei 1.287/01: 
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Seção IX - Do Fato Gerador Presumido 

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 fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na lei, por 
força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, é suficiente 
para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum outro evento para 
criar a obrigação de dar. 
 

O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética previsão 
da lei. 

 
A sentenciante disse que o autor do procedimento anexou aos autos a 

relação das notas fiscais de entradas, mas não juntou o demonstrativo do crédito 
tributário, nos termos do que preceitua o art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01. 

 
O auto de infração tem por base o chamado Levantamento Especial. Não há 

na legislação nem nas técnicas de auditoria uma definição rígida do que vem a ser 
Demonstrativo do Crédito Tributário. Ao contrário, a Lei 1.287/01, permite sejam 
utilizados quaisquer meios probantes.In verbis: 

 

Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados 
quaisquer meios indiciários, bem como aplicados coeficientes 
médios de lucro bruto, valor adicionado ou preços mínimos, 
considerados em cada atividade econômica conforme fixado em 
ato do Secretário da Fazenda. 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.736 de 04 de novembro de 2016 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                   Contencioso Adminis trativo-Tributário 
 

Pág 5/6 
 
 

                                    Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908  

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

Quer nos parecer preciosismo por parte da julgadora o fato da 
desconsideração da Relação de Notas Fiscais não Registradas acostada aos autos, 
desqualificando-a como capaz e suficiente para demonstrar o quantum da reclamação. 

 
Do exposto, temos como suficientes as provas carreadas pelo autuante, bem 

como, consideramos o bastante a Relação de Notas Fiscais Não Registradas que 
permite adequadamente se chegar ao quantum da reclamação do crédito tributário em 
apreço. 
 

Dessa forma, pugnamos pela reforma da decisão singular a fim de julgar 
PROCEDENTE o auto de infração nº 2012/000347 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do valor tal como lançado. 

 
 É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu, 
no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira 
instância, para julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração 
no 2012/000347 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 179.455,63 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e três centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, 
Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, José Candido de Moraes e Islan 
Nazareno Athaide de Amaral. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias do mês 
de outubro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos trinta e um dias do mês de outubro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Rui José Diel 

Conselheiro relator 
 
 
 
 


