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RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ELETRÔNICA – NF-e. 
obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de 
fazer ou não fazer alguma coisa, a qual o contribuinte é sempre obrigado a cumprir,
ao teor do art. 113, § 2o

Nota Fiscal Eletrônica – 
contribuinte configura infraç
aplicação de multa formal
acessória, prevista no art. 44
da Lei 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL
PARCIALMENTE PROVIDO

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Tratam os autos
instância administrativa, de páginas 300 a 303,
o auto de infração no 201

 
Contra O Barateiro Com. de Materiais de Construção Ltda

28/2/2012, o referido auto de infração, de páginas 2 
tributário no valor de R$
R$ 177.317,37 e R$ 51.977,65, correspondente
2011, respectivamente. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

146/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.144 

2012/6040/500552 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000154 

O BARATEIRO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.065.585-4 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. 

 AJUSTE SINIEF 05/07. ART. 113, § 2
obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de 
fazer ou não fazer alguma coisa, a qual o contribuinte é sempre obrigado a cumprir,

o, do CTN. A falta de registro de documento fiscal
 NF-e correspondente à operação ou prestaç

configura infração à legislação tributária, o que 
aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de obrigação 

no art. 44, II, com a penalidade expressa no art. 50, IV, 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 
PROVIDO. DECISÃO SINGULAR REFORMADA

m os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 
, de páginas 300 a 303, que julgou parcialmente procedente

2011/000154. 

O Barateiro Com. de Materiais de Construção Ltda
, o referido auto de infração, de páginas 2 a 4, para constituição do crédito 

valor de R$ 230.185,64, composto pelos valore
51.977,65, correspondentes aos exercícios de 2009, 2010 e 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DE MATERIAIS DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE 
. NOTA FISCAL 

ART. 113, § 2o, DO CTN – A 
obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de 
fazer ou não fazer alguma coisa, a qual o contribuinte é sempre obrigado a cumprir, 

documento fiscal, in casu, 
ou prestação realizada por 
o que impõe ao Fisco a 

por descumprimento de obrigação 
no art. 50, IV, c, ambos, 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
RECURSO VOLUNTÁRIO 

REFORMADA. UNÂNIME. 

sentença da primeira 
parcialmente procedente 

O Barateiro Com. de Materiais de Construção Ltda. foi lavrado, em 
4, para constituição do crédito 

230.185,64, composto pelos valores de R$ 890,62, 
aos exercícios de 2009, 2010 e 
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A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, combinado com 46, 
§§ 1o e 2o, e a penalidade sugerida, a do art. 50, IV, c, todos, da Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001. 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá recolher ao Tesouro 

Estadual as mencionadas importâncias referentes à multa formal por falta de registro 
de aquisição de mercadorias no livro próprio, conforme relatório de nota fiscal 
eletrônica autorizada. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 29/2/2012, por ciência 

direta, nos termos do art. 22, III, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 
 
Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 

impugnação, de páginas 239 a 241, com a alegação de que a auditora de rendas 
menciona em seu levantamento que não foram registradas diversas notas fiscais de 
entrada de mercadorias, mas como pode verificar todas elas estão devidamente 
registradas.  

 
Discrimina o número, o valor e a data de registro no livro próprio. 
 
Alega ainda que outras notas fiscais não foram registradas por terem sido 

canceladas pelos emitentes antes da saída das mercadorias, cujos números estão 
descritos na inicial. 

 
Finalmente, requer que o contestado auto de infração seja julgado 

improcedente por não retratar a realidade das operações praticadas. 
 
Faz juntada de vários livros e documentos fiscais, bem como, do Boletim 

de Ocorrência no 23/2012, de páginas 248 e 249, lavrado em 14/3/2012 pela 
Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Fazenda Pública, através 
do qual declara que foram emitidas algumas notas fiscais em nome da empresa, 
cujas mercadorias não foram por ela recebidas. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância que julgou parcialmente 

procedente o auto de infração em litígio. Entendeu a sentenciante que a maioria das 
notas fiscais está escriturada, mas que a autuada incorreu em descumprimento de 
obrigação acessória passível de aplicação de multa formal em relação àquelas que 
não estão registradas. 

 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 

oferta parecer, de páginas 304 e 305, para anular a decisão singular, a fim de que o 
processo seja convertido em diligência para que se façam os reparos necessários, 
em decorrência da atuação da julgadora singular no processo. 

 
A notificação da sentença e do parecer da Representação Fazendária foi 

efetuada, em 21/8/2012, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de 
página 311, nos termos do inciso I, do art. 22, da Lei 1.288/2001. 

 
Contra essa decisão foi interposto, em 20/9/2012, recurso voluntário, de 

páginas 312 a 314, através do qual a recorrente basicamente reprisa os argumentos 
vertidos com a inicial. 
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Acrescenta ainda que a julgadora monocrática cometeu alguns equívocos 
ao extinguir valores lançados pela auditora e transformá-los em multa formal. 

 
Por fim, requer a reforma da sentença prolatada em primeira instância 

para julgar o auto de infração improcedente. 
 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual, 

em despacho no verso da página 315, reitera as razões esposadas no parecer de 
páginas 304 e 305. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Cuida-se de questão simples, objetiva e recorrente neste Conselho de 

Contribuinte, ou seja, as implicações decorrentes da falta de escrituração de 
documento fiscal de entrada de mercadorias. 

 
O Fisco Estadual constatou a irregularidade por intermédio do trabalho de 

cruzamento das informações constantes na base de dados do Sistema Integrado de 
Administração Tributária, SIAT, da Secretaria da Fazenda, no qual são mantidos os 
arquivos relativos às Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e autorizadas dos remetentes, 
com os registros efetuados pelos destinatários no Livro de Registro de Entradas.  

 
A verificação comprovou que, relativamente: 
 
1 – ao exercício de 2009, a autuada omitiu o registro de cinco NF-e, de 

páginas 144 a 148, descritas no documento denominado RELAÇÃO DE NOTAS 
FISCAIS NÃO LANÇADAS NO LIVRO PRÓPRIO, de página 143, no valor total 
R$8.906,16; 

 
2 – ao exercício de 2010, a autuada omitiu o registro de 29 NF-e, de 

páginas 168 a 207, descritas no documento denominado RELAÇÃO DE NOTAS 
FISCAIS NÃO LANÇADAS NO LIVRO PRÓPRIO, de página 167, no valor total 
R$886.586,86; 

 
3 – ao exercício de 2011, a autuada omitiu o registro de 47 NF-e, de 

páginas 6 a 54, descritas no documento denominado RELAÇÃO DE NOTAS 
FISCAIS NÃO LANÇADAS NO LIVRO PRÓPRIO, de página 5, no valor total 
R$259.888,23; 

 
Por essa razão, a peça fiscal impõe a aplicação de multa formal por 

descumprimento de obrigação acessória, fundamentada no inciso II do art. 44 da Lei 
1.287/2001, que trata das prestações positivas dos contribuintes e dos responsáveis. 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 
Subseção I 

Das Obrigações 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
[...] 
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II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 

 
É importante ressaltar que a obrigação é acessória quando, por força de 

lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, na dicção do 
§ 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional, CTN, que dispõe sobre a obrigação 
tributária, do qual se extrai o seguinte teor: 

 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
[...] 
 
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 
Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o 

cumprimento da obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a 
obrigação acessória. 

 
Por outro lado, ao efetuar a conciliação entre os referidos documentos 

fiscais, considerados pela autuante como não lançados, e as cópias dos livros de 
registro de entrada é possível verificar que, relativamente: 

 
1 – ao exercício de 2009, todas as cinco NF-e se encontram devidamente 

escrituradas no Livro de Registro de Entradas, conforme pode comprovar-se por 
meio das cópias constantes das páginas 151 e 208. 

 
2 – ao exercício de 2010, apenas as quatro NF-e indicadas a seguir não 

se encontram escrituradas no Livro de Registro de Entradas, conforme pode 
comprovar-se por meio das cópias constantes das páginas 55, 219, 221, 224, 225 e 
230. 

 
Número Data Valor 

15829 23/07/2010 3.220,09 
16580 25/06/2010 4.518,82 
352 30/08/2010 726,00 
20036 11/12/2010 704,08 
Total 9.168,99 

 
3 – ao exercício de 2011, apenas as cinco NF-e indicadas a seguir não se 

encontram escrituradas no Livro de Registro de Entradas, conforme pode 
comprovar-se por meio das cópias constantes das páginas 56, 57, 63, 93, 109, 113, 
120, 137, 135, 139, 260 e 267. 

 
Número Data Valor 

9328 19/01/2011 5.997,14 
12384 19/04/2011 390,08 
484 09/05/2011 1.625,11 
12116 29/09/2011 459,61 
13066 28/11/2011 1.035,34 
Total 9.507,28 
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É importante ressaltar que as notas fiscais 4476, 4475, 104675, 44659, 
44660, 44658, 8853, 64102, 65650, 17791 e 64575 referem-se à devolução de 
mercadorias efetuadas por meio das notas fiscais de entradas 4713, 4714, 2950, 
47950, 47951, 47949, 9328, 66968, 69686, 18522 e 167, respectivamente, emitidas 
pelos próprios remetentes, as quais foram incluídas do procedimento efetuado pela 
autuante. 

 
De outra banda, a exigência tributária relativa aos documentos fiscais não 

lançados se encontra respaldada em elementos comprobatórios representados 
pelas cópias das próprias NF-e e do livro Registro de Entradas, de páginas 55 a 142 
e 208 a 237, respectivamente, nos termos do inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001, 
que assim reza: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
[...] 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
É relevante considerar que a partir da introdução da nota fiscal eletrônica 

e do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica na legislação tributária através do 
Ajuste Sinief 07/05, iniciou-se um novo capítulo no ordenamento das relações 
sujeitas a essa nova modalidade de documentação fiscal. 

 
Nesse sentido, determinados controles e procedimentos fiscais exercidos 

a partir de documentos físicos estão sendo gradualmente substituídos por 
documentos e domínios virtuais, de maneira que as operações mercantis sujeitas à 
incidência do ICMS passem a ser controladas de forma virtual. 

 
Por idênticas razões, o próprio Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais tem adotado a compreensão dessa nova realidade traduzida nas decisões 
pronunciadas nos processos que contém matérias dessa natureza, dos quais 
destaco os de nos 2010/7160/500126, 2011/6040/501930, 2011/6040/501677, 
2011/7130/500231, 2011/6040/510286 e 2011/6850/500330 que resultaram os 
acórdãos 161/2011, 066/2012, 073/2012, 082/2012, 094/2012 e 120/2012, 
respectivamente. 

 
No âmbito desses novos conceitos figuram a emissão, a transmissão, a 

correção eletrônica e o cancelamento de NF-e, ao abrigo das hipóteses legais 
instituídas pelo Ajuste Sinief 07/05. 

 
Assim, em consonância com os dispositivos de regência dessa matéria, o 

documento que traduz o fato gerador da obrigação tributária é a nota fiscal 
eletrônica, NF-e, regularmente emitida, antes do início da circulação da mercadoria, 
por contribuinte devidamente autorizado pelo Fisco, com o respectivo número de 
protocolo de autorização, isto é, a chave de acesso da NF-e para consulta de sua 
autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br, nos termos da Cláusula primeira, do 
referido ato normativo. Confira-se: 

 
Cláusula primeira  Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, 
que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
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Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
em substituição: 
 
I – à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A; 
 
II – à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4. 
 
§ 1o Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido 
e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o 
intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica 
é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso 
pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, 
antes da ocorrência do fato gerador. 

 
Entretanto, a autuada, em sede de impugnação e de recurso, faz 

referência ao BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 023/2012, através do qual declara a 
autoridade policial que foram emitidas notas fiscais em seu nome, mas cujas 
mercadorias não lhes foram entregues. 

 
À vista desse fato, as regras contidas nas cláusulas terceira, quarta e 

décima da citada norma têm por finalidade certificar a regularidade do documento 
fiscal eletrônico a ser enviado pelo remetente com autorização do Fisco, 
confirmando que a operação está revestida das exigências legais necessárias, 
sendo emitida a respectiva NF-e. Assim dispõem os mencionados dispositivos: 

 
Cláusula terceira.  A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute 
estabelecido no “Manual de Integração - Contribuinte”, por meio de 
software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou 
disponibilizado pela administração tributária, observadas as 
seguintes formalidades: 
[...] 
 
IV – a NF-e deverá ser assinada pelo emitente, com assinatura 
digital, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, contendo o nº do CNPJ de 
qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 
autoria do documento digital. 
 
V – A identificação das mercadorias comercializadas com a utilização 
da NF-e deverá conter, também, o seu correspondente código 
estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, nas 
operações: 
 
a) realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparado, nos 
termos da legislação federal; 
 
Cláusula quarta.  O arquivo digital da NF-e só poderá ser utilizado 
como documento fiscal, após: 
 
I – ser transmitido eletronicamente à administração tributária, nos 
termos da cláusula quinta; 
 
II – ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da NF-e, 
nos termos da cláusula sexta. 
[...] 
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Cláusula décima.  O emitente e o destinatário deverão manter a NF-
e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo 
estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, 
devendo ser disponibilizado para a Administração Tributária quando 
solicitado. 
 
§ 1o O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-
e e a existência de Autorização de Uso da NF-e. 
 
§ 2o Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a 
emissão de NF-e, alternativamente ao disposto no caput, o 
destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da 
operação, devendo ser apresentado à administração tributária, 
quando solicitado. 

 
Acrescente-se ainda a responsabilidade do destinatário relativamente à 

certificação da chave de acesso da NF-e que acobertar mercadorias por ele 
adquiridas, contida no § 4o, do art. 153-E, do Regulamento do ICMS – RICMS, 
aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, que assim se expressa: 

 
Art. 153-E. O arquivo digital da NF-e só pode ser utilizado como 
documento fiscal após: (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 
03.03.08). 
[...] 
 
§ 4o É de responsabilidade do destinatário verificar a validade e 
autenticidade da NF-e e a existência da Autorização de Uso da NF-e. 

 
Logo, o nascimento do fato gerador é documentado por meio da emissão 

da respectiva NF-e da operação realizada, da qual resultarão os registros contábeis 
e fiscais necessários à apuração mensal do ICMS do contribuinte. 

 
De igual forma, as disposições relativas à regulamentação da NF-e se 

encontram inseridas na legislação tributária estadual, na “Subseção I-A, Da Nota 
Fiscal Eletrônica e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”, 
compreendendo os arts. 153-A ao 153-Y, do RICMS. 

 
Com efeito, as notas fiscais comprovadamente não registradas se 

encontram revestidas das formalidades legais que autorizam a presunção de 
regularidade quanto à sua emissão, contendo, inclusive, as respectivas chaves de 
acesso ao site Receita Federal do Brasil, elemento obrigatório que indica que os 
documentos eletrônicos foram enviados pela empresa, e devidamente autorizados 
pelo Fisco, comprovando que a operação atendeu as exigências legais necessárias 
a sua emissão. 

 
Desse modo, é incontroversa a legitimidade do lançamento do crédito 

tributário relativamente aos documentos fiscais não escriturados pela recorrente. 
 
Assim, na hipótese vertente, a multa aplicada à infração indicada na peça 

fiscal em litígio enseja a graduação em 20% (vinte por cento), com fulcro na alínea c 
do inciso IV do art. 50 da Lei 1.287/2001: 

 
Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
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IV – 20% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
IV – 10% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: 
 
c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
tributados, inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
ainda que não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente; 

 
À vista do exposto, não acolho parecer do representante da Fazenda 

Pública Estadual, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reformar a 
decisão singular e julgar parcialmente procedente o lançamento do crédito tributário 
constituído por meio do auto de infração no 2012/000154, de páginas 2 a 4. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela REFAZ, por 
ela não identificar a origem dos valores absolutórios. No mérito, por unanimidade, 
em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, julgar procedente 
em parte o auto de infração de no 2012/000154 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.901,46 (mil e novecentos e 
um reais e quarenta e seis centavos) e R$ 1.883,80 (mil e oitocentos e oitenta e três 
reais e oitenta centavos), referentes parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais e absolver dos valores de R$ 175.415,91 (cento e setenta 
e cinco mil e quatrocentos e quinze reais e noventa e um centavos), R$ 50.143,85 
(cinquenta mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e 
R$ 890,62 (oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), referentes parte 
dos campos 4.11 e 5.11 e o campo 6.11, respectivamente. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva 
Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 07 dias do mês de novembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 28 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


