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ACÓRDÃO No   128/2017 
PROCESSO No:    2014/6860/501285 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2014/002228 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:   8.399 
RECORRENTE:   BRASCORTE COMERCIAL DE CORREIAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:   29.070.038-8 
RECORRIDA:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. 
PRESUNÇÃO DE OCORREÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS. 
PROCEDÊNCIA EM PARTE - Prevalece a exigência fiscal quando restar provado 
nos autos que houve a omissão de vendas de mercadorias, decorrente da falta de 
registro parcial de notas fiscais de entrada. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2014/002228, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências de ICMS devido, por deixar de escriturar no 
Livro de Registro de Entradas, notas fiscais de entradas de mercadorias, 
relacionadas à parte, tendo como presunção a não escrituração no livro registro de 
saídas de mercadorias, acrescido do lucro bruto de 50%. 

 
Foram anexados aos autos, o Levantamento do ICMS, cópias de 

DANFES e o Livro de Registro de Entradas. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, para no 

prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, 
compareceu ao feito, apresentando impugnação tempestiva com as seguintes 
alegações: 

 
Que a divergência é decorrente do fato que a empresa por lapso, não 

informou ao fisco, através do Sistema Público de Escrituração Fiscal (SPED) e da 
Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS, os documentos citados. 

 
Que as notas fiscais citadas, referem-se a Kits agrícolas, que no controle 

de estoque são submetidos a uma ordem de desmembramento. 
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Que os documentos fiscais, foram registrados no Livro de Registro de 
Entradas e também no Razão Contábil, bem como consta no Controle Interno de 
Movimentação de Estoque, e o Inventário conforme SPED de fevereiro de 2011, e 
solicita a retificação do erro cometido. 

 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, as 

intimações são válidas, por cumprirem os mandamentos do art. 22 da Lei no 
1.288/2001, com redações nas Leis no 1.304/2002 e 1.807/2007, a impugnação e a 
contestação ao termo de aditamento são tempestivas por serem apresentadas 
dentro do prazo legal previsto no item 1, da alínea “f”, do inciso IV, do art. 26 da Lei 
no 1.288/2001, com redação na Lei no 2.598/2012, produzindo efeitos a partir de 23 
de dezembro de 2011 e foram apresentadas pelo sujeito passivo, nos termos do 
caput do art. 20 da Lei no 1.288/2001, com redação na Lei no 2.521/2011. 

 
Os prazos processuais foram cumpridos de acordo com o que preceitua o 

art. 26 da Lei no 1.288/2001, com redação na Lei no 2.598/2012. 
 
A pretensão fiscal do campo 4.13 está amparada no art. 44, inciso II da 

Lei no 1.287/2001 c/c art. 46, § 1º e 2o, da lei 1287/2001 e Art. 21, I, “d” da Lei 
1287/2001 a penalidade sugerida no campo é a prevista no art. 48, inciso III, alínea 
“a” da Lei no 1.287/2001, com redação na Lei no 2.253/2009. 

 
Alega ainda, apresentando um Livro de Registro de Entradas (fls.38), 

diferente do anexado pela Fazenda Pública Estadual (fls.08), descrevendo que 
realizou o devido registro das notas fiscais, mas não apresentando a data do 
registro, concretizado por este juízo, que foi a posterior, da lavratura do presente 
auto de infração. 

 
Sobre suas alegações, do registro do Controle Interno de Movimentação 

de Estoque e Inventário, não vislumbramos nexo causal, entre os dois fatos, o não 
registro no Livro de Registro de Entradas, com os dois Livros citados, vistos serem 
ocorrências diferentes, e até mesmo podendo ser com outras mercadorias, com o 
mesmo código de controle. 

 
A julgadora de Primeira Instância, em decisão às fls. 91/94, nega 

provimento à impugnação, para julgar procedente o auto de infração de no 
2014/002228, mais cominações legais no valor, campo 4.11 R$ 5.889,92 (cinco mil 
oitocentos e oitenta e nove reais, noventa e dois centavos), por entender que a 
infração lançada nos campos 4.1, está tipificada pelo não registro das notas fiscais 
de entradas.  

 
Em análise integral dos autos, verifica-se que realmente não houve o 

registro das notas fiscais discriminadas em levantamento nos respectivo Livro de 
Registro de Entradas. 
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Conforme a legislação tributária tocantinense, a não escrituração de notas 
de entradas, configura-se para a Fazenda Pública Estadual, a presunção de que não 
houve a emissão de notas fiscais de saídas, e por consequências o não 
recolhimento do respectivo imposto. 

 
Analisando os autos, não se vislumbra nenhum fato novo, em que o 

contribuinte em sua defesa, contestasse e ilidisse a cobrança do respectivo crédito 
tributário lançado. 

 
Notificada de decisão de primeira instância via postal, a autuada 

apresenta recurso voluntário de fls. 98/109, com as mesmas alegações de 
impugnação. 

 
A Representação Fazendária, para sanear as dúvidas existentes, propõe 

a conversão dos autos em diligência. 
 
Não sendo acatado o pedido de diligência proposto pela representação 

fazendária, o processo foi remitido para julgamento. 
 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

A presente lide refere-se a ICMS normal por deixar de escriturar notas 
fiscais de entradas no Livro Registro de Entradas, apurado conforme Levantamento 
das Notas Fiscais de Entradas não Registradas. 

 
O sujeito passivo em sua impugnação alega que por um lapso, não 

informou ao Sistema Público de Escrituração Fiscal (SPED) Guia de Informação, 
Apuração Mensal do ICMS e os documentos citados, mas não é coerente em afirmar 
o motivo deste lapso, e qual o seu fundamento. Lembrando que o sistema é 
eletrônico e, portanto, todo o trabalho é de sistema, não interferindo as omissões, 
imperícias e negligencias humana. 

 
Alega ainda, que apresentou um Livro de Registro de Entradas (fls.38), 

diferente do anexado pela Fazenda Pública Estadual (fls.08), descrevendo que 
realizou o devido registro das notas fiscais. Mas não apresentando a data do 
registro. Consolidado por este juízo, que foi a posterior, da lavratura do presente 
auto de infração. 

 
A infração lançada nos campos 4.1, está tipificada pelo não registro das 

notas fiscais de entradas. Em uma análise integral dos autos, verifica-se que 
realmente não houve o registro de parte das notas fiscais discriminadas em 
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levantamento nos respectivo Livro de Registro de Entradas, conforme dispõe o Art. 
44, Inciso II, 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). 

 
As obrigações de fazer ou deixar de fazer, tem por fim o interesse da 

Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o 
fiel cumprimento da obrigação principal.  

 
Desta forma, ao deixar de registrar notas fiscais de entradas, presume-se 

que a quitação ou pagamento do título ocorreu por intermédio de vendas omitidas 
anteriormente, ou seja pelo caixa 2. 

 
Presunção esta, prevista no inciso I, alínea “d”, do art. 21, da Lei 

1.287/2001, que assim dispõe: 
 

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. 

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

e julgo procedente em parte o auto de infração no 2014/002228, condenando o 
sujeito passivo no valor de R$ 3.266,94 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e 
noventa e quatro centavos) referente parte do campo 4.11, mais os acréscimos 
legais, e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 2.622,98 (dois mil seiscentos e 
vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente parte das notas fiscais de 
entradas, cujos registros foram devidamente comprovados. 

 
 
DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
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por maioria, dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2014/002228 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 3.266,94 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e 
noventa e quatro centavos), referente a parte do campo 4.11, mais os acréscimos 
legais, e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 2.622,98( dois mil, seiscentos e 
vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente  a parte do campo 4.11. Voto 
divergente do Conselheiro Heverton Luiz de Siqueira Bueno. O Senhor Rui José Diel 
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 dezesseis 
dias do mês de maio de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

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

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em Exercício 

 
 

Osmar Defante 
Conselheiro Relator 

 


