
Publicado no Diário Oficial de nº 4.812 de 21 de fevereiro de 2017 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Contencioso Administrativo-Tributário 

 
 

Pág1/6 
 
 

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 
 

 
ACÓRDÃO No 

 
044/2017 

PROCESSO No: 2014/6040/501123 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000562 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.520 
INTERESSADO: DIST DE FERROS PALMAS LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.552-9 

 
 
 
EMENTA 
 
 

I – ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE 
MERCADORIAS – É procedente o crédito tributário que exige multa formal pelo 
descumprimento de obrigação acessória, quando restar comprovado nos autos, a 
falta de registro nos livros fiscais próprios das notas fiscais de entradas. 
 

II – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 
PRESUMIDO. PROCEDENTE – É procedente o crédito tributário originado da 
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. 

 
III - ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. – É procedente o crédito 

tributário referente a entrada de mercadorias provenientes de outra unidade da 
federação, destinadas ao uso, consumo final ou à integração ao ativo fixo. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração nº 
2014/000562, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial, referente às exigências de multa formal pela falta de registro de notas fiscais 
de entradas de mercadorias, de ICMS sobre aquisição de mercadorias não lançadas 
nos livros fiscais próprios e ICMS diferencial de alíquota, nos exercícios de 2011 a 
2013, totalizando o valor de R$ 634.599,00 (fls. 02/05). 
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Foram anexados aos autos, levantamento diferencial de alíquota, 
documentos auxiliares da nota fiscal eletrônica – DANFE, Relatórios de nota fiscal 
eletrônica autorizada, levantamentos especiais – demonstrativos de notas fiscais de 
entrada de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio e arquivos impressos 
dos registros de entradas SPED (fls. 06/489). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal e 

apresentou impugnação alegando que o agente fiscal enumerou um elevado número 
de notas fiscais que não estão lançadas nos livros próprios, sendo que não é 
possível lançar as notas fiscais no dia da emissão, que outras estão com os valores 
alterados, que outras foram compradas dentro do Estado e está sendo cobrado o 
diferencial de Alíquota ou ICMS Complementar e que outras foram compradas em 
Estados diferentes e que às vezes são compradas no final do mês e que até que 
chegue ao destino final são lançadas no próximo mês e ao final pede ao julgador a 
apresentação das notas fiscais que realmente não se inclui nos livros próprios 
fazendo juntada de documentos (fls. 490/642). 
 

Remetido para julgamento de primeira instância a decisão foi pela 
nulidade do auto de infração, sendo submetida à decisão ao COCRE (fls. 643/648). 

 
Por meio de despacho o Presidente do CAT requereu juntada de 

levantamentos e demonstrativos do crédito tributário e por sua vez o autuante fez a 
juntada (verso fls. 648 e fls. 649/660). 

 
A Representação Fazendária se manifestou pela reforma da sentença de 

primeira instância sugerindo a procedência do auto de infração (fls. 661/664). 
 

Notificado o sujeito passivo da decisão de primeira instância e da 
manifestação da Representação da Fazendária por via postal, o mesmo compareceu 
ao feito discordando do parecer da REFAZ e o processo retornou ao CAT para 
julgamento (fls. 665/680). 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
A demanda se refere à reclamação tributária no valor originário total de 

R$ 634.599,00 (seiscentos e trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais) 
relativa à imputação de multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas de mercadorias, exigência de ICMS sobre aquisição de mercadorias não 
lançadas nos livros fiscais próprios e ICMS diferencial de alíquota. 
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O auto de infração se refere à imputação de multa formal pela falta de 

registro de notas fiscais de entradas de mercadorias e exigência de ICMS sobre 
aquisição de mercadorias não lançadas nos livros fiscais próprios relativos aos 
exercícios de 2011 a 2013 e ICMS diferencial de alíquota relativo ao exercício de 
2012. 

 
O auto de infração nº 2014/000562 (fls. 02/03) noticia que o sujeito 

passivo cometeu as seguintes infrações: 
 
a) campos 4.13, 5.13 e 6.13: infração ao art. 44, inciso II, da Lei 

1.287/2001, art. 247 do RICMS aprovado pelo Decreto 2.912/2006; 
 
b) campos 7.13, 8.13, e 9.13: infração ao art. 21, inciso I, alínea “d”, da 

Lei 1.287/2001, c/c art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001; 
 
c) campo 10.13: infração ao art. 27, inciso V, alínea “a”, § 4º, da Lei 

1.287/2001. 
 
Os dispositivos legais têm as seguintes redações: 
 

Lei nº  1.287/2001: 
 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
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; 
 
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; 
 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
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V - equivalentes à diferença entre a alíquota interna utilizada neste 
Estado e a alíquota interestadual aplicada no Estado de origem, 
relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte do imposto, de 
mercadoria ou bem oriundo de outro Estado, destinado a uso, 
consumo final ou à integração ao ativo fixo; 
 
§ 4º O disposto no inciso V, alínea “a”, aplica-se, também, quando a 
mercadoria for adquirida para comercialização ou industrialização e 
posteriormente destinada a uso, consumo final ou à integração ao 
ativo fixo. 
 
Regulamento do ICMS – aprovado pelo Decreto nº  2.912/2006: 
 
Art.  247. O Livro Registro de Entradas, modelos 1 ou 1-A, destina-se 
à escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer 
título no estabelecimento, bem como para registro de utilização de 
serviços de transportes e de comunicação. (Convênio SINIEF s/nº, 
de 15 de dezembro de 1970). 

 
O auto de infração se refere à imputação de multa formal pela falta de 

registro de notas fiscais de entradas de mercadorias e em decorrência desta, 
efetuou também a exigência de ICMS por omissão de saídas por presunção legal, 
nos exercícios de 2011 a 2013 e ICMS diferencial de alíquota relativo ao exercício 
de 2012. 

Pode-se observar nos autos que os levantamentos estão devidamente 
identificados e acompanhados de suas respectivas provas materiais, tais como notas 
fiscais e livros registros de entradas 

 
O presente auto de infração nº 2014/000562 (fls. 02/05) tem seis 

exigências fiscais (campos 4 a 9) com base no levantamento especial – 
demonstrativo de notas fiscais de entrada de mercadorias não registradas no livro 
fiscal próprio referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013 (fls. 043/046, 150/153, 
307/310, 389/390) e uma exigência fiscal (campo 10) com base no levantamento do 
ICMS diferencial de alíquota referente ao exercício de 2012 (fls. 06), levantamento 
este, derivado do primeiro, tendo sua origem no mesmo grupo de documentos fiscais 
não registrados, fato que não contraria o disposto no parágrafo 2º, do art. 35, da Lei 
no 1.288/2001. 

 
Desta forma, entendo está correto o lançamento do crédito tributário e 

contém todos os requisitos previstos na legislação tributária, não acarretando o 
cerceamento à defesa do sujeito passivo. 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.812 de 21 de fevereiro de 2017 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Contencioso Administrativo-Tributário 

 
 

Pág5/6 
 
 

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 
 

Neste sentido, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado 
do Tocantins – COCRE, em casos análogos, tem assim se posicionado: 

 
ACÓRDÃO Nº: 050:2014 
EMENTA: I – ICMS. OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS EM LIVRO PRÓPRIO. EMPRESA ENQUADRADA 
NO SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 – É procedente a reclamação tributária 
que exige ICMS por presunção de ocorrência do fato gerador do 
imposto sobre a omissão de receita sem identificação de sua origem. 
 
II – ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDAS 
DE MERCADORIAS EM LIVRO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA – A 
omissão de registro de saídas de mercadorias em livro próprio 
configura infração à legislação tributária, o que impõe a aplicação de 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória. 

 
Ante ao exposto, decido pela reforma da decisão de primeira instância e 

julgo procedente o auto de infração nº 2014/000562 (fls. 02/05), condenando o 
sujeito passivo ao pagamento da reclamação tributária no valor de R$ 634.599,00 
(seiscentos e trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais), elencados nos 
campos 4.11 ao campo 10.11. 

 
 

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, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância 
para julgar procedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2014/000562 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 239.592,75 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e dois 
reais e setenta e cinco centavos), R$ 138.292,04 (cento e trinta e oito mil, duzentos 
e noventa e dois reais e quatro centavos), R$ 45.103,69 (quarenta e cinco mil, cento 
e três reais e sessenta e nove centavos), R$ 115.508,25 (cento e quinze mil, 
quinhentos e oito reais e vinte e cinco centavos), R$ 48.394,87 (quarenta e oito mil, 
trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), R$ 33.700,30 (trinta e 
três mil, setecentos reais e trinta centavos), R$14.007,10 (quatorze mil, sete reais e 
dez centavos), referente os campos 4.11 a 10.11, respectivamente, mais os 
acréscimos legais. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana, Ademar 
Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de 
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julgamento aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2016, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -
TO, aos quinze dias do mês de fevereiro. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 
 


