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IMPUGNADA 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. MULTA FORMAL. 

ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO
provado nos autos, que houve 
notas fiscais de entradas.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 38.189,44 
(trinta e oito mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), pelo 
descumprimento de obrigações acessórias, quando deixou de registrar em seus 
livros próprios, as notas fiscais de entradas de mercadorias em 2010 e 2011, 
conforme levantamento, cópias do DANFE e do

 
 A autuada foi intimada por ciência direta em 11/10/12.
 
 Às fls. 04/05, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 

alterando os campos 4.1, 4.8
7.984,36, 5.1, 5.8 para o val

 
 Às fls. 91/94, o sujeito passivo apresenta impugnação ao COCRE 

desistindo do julgamento em primeira instância, não arguiu preliminar.
 
 No mérito, aduz que a legislação estadual determina que a escri

de mercadorias adquiridas, deve ser realizada em livro próprio, sendo que a 
ausência de registro no mesmo é passível de penalidade.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

173/2012 
108 
2012/6640/500741 

o: 2012/003178 
COMÉRCIO DE PNEUS ARAGUA

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.003.185-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS
NO LIVRO PRÓPRIO – Prevalece a exigência fiscal quando restar 

provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de 
notas fiscais de entradas. 

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 38.189,44 
e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), pelo 

descumprimento de obrigações acessórias, quando deixou de registrar em seus 
livros próprios, as notas fiscais de entradas de mercadorias em 2010 e 2011, 
conforme levantamento, cópias do DANFE e do livro de entradas.

A autuada foi intimada por ciência direta em 11/10/12. 

s fls. 04/05, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 
4.1, 4.8 para o valor de R$ 39.921,78, 4.11 para o valor de R$ 

7.984,36, 5.1, 5.8 para o valor de R$ 44.541,99 e 5.11 para o valor de R$ 8.908,40.

s fls. 91/94, o sujeito passivo apresenta impugnação ao COCRE 
desistindo do julgamento em primeira instância, não arguiu preliminar.

No mérito, aduz que a legislação estadual determina que a escri
de mercadorias adquiridas, deve ser realizada em livro próprio, sendo que a 
ausência de registro no mesmo é passível de penalidade. 

3.780, de 21 de dezembro de 2012 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

RCIO DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE NOTAS FISCAIS DE 
Prevalece a exigência fiscal quando restar 

descumprimento de obrigação de escrituração das 

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 38.189,44 
e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), pelo 

descumprimento de obrigações acessórias, quando deixou de registrar em seus 
livros próprios, as notas fiscais de entradas de mercadorias em 2010 e 2011, 

livro de entradas. 

 

s fls. 04/05, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 
para o valor de R$ 39.921,78, 4.11 para o valor de R$ 

or de R$ 44.541,99 e 5.11 para o valor de R$ 8.908,40. 

s fls. 91/94, o sujeito passivo apresenta impugnação ao COCRE 
desistindo do julgamento em primeira instância, não arguiu preliminar. 

No mérito, aduz que a legislação estadual determina que a escrituração 
de mercadorias adquiridas, deve ser realizada em livro próprio, sendo que a 
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 Diz também que o código civil estabelece como obrigatório o livro diário, 
onde devem ser anotadas todas as operações relativas ao exercício da empresa. 

 
 Argumenta ainda que, dessa forma, o livro Diário presta à escrituração 

das entradas de mercadorias, podendo ser identificada cada operação. 
 
 Acrescenta também que a legislação estadual não especifica a 

obrigatoriedade de escrituração exclusivamente no livro de registro de entradas, 
nem mesmo exclui a possibilidade de aceitação dos registros realizados no livro 
diário para fins de averiguação fiscal. 

 
 Assim sendo, entende que a impugnante agiu em perfeita consonância 

com a legislação, não sendo possível a penalidade por meio de multa formal, 
devendo o auto de infração ser julgado improcedente. 

 
 O Representante Fazendário, em manifestação de fls.157/160 recomenda 

que o auto de infração seja julgado procedente. 
 

 É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere à exigência de multa formal pelo 

descumprimento de obrigações acessórias por deixar de registrar no livro próprio 
notas fiscais de entradas. 

 
Em sua defesa, a impugnante alega que a legislação estadual determina 

que a escrituração de mercadorias adquiridas deve ser realizadas  no livro próprio, 
não especificando a obrigatoriedade da escrituração exclusiva no livro de entradas,  
enquanto que  o Código Civil  estabelece como obrigatório o livro diário, onde deve 
ser anotadas todas as operações relativas ao exercício da empresa. 

 
Em outras palavras, a impugnante quer dizer que satisfez a legislação, ao 

escriturar no livro diário todas as operações da empresa, não sendo possível a 
aplicação da penalidade pelo fisco estadual. 

 
A Legislação do Estado do Tocantins ao regulamentar a matéria, nada 

mais fez do que recepcionar o convênio que disciplina os procedimentos a serem   
adotados, conforme reza o art. 247, parágrafos 1o, 2o e 3o, do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, a seguir: 

 
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) 
 
§ 1o São também escriturados os documentos fiscais relativos às 
aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento 
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adquirente, bem como os pertinentes aos serviços utilizados nessas 
operações. 
 
§ 2o Os lançamentos devem ser feitos operação a operação, em 
ordem cronológica, das entradas efetivas no estabelecimento ou à 
data da aquisição ou do desembaraço aduaneiro na hipótese do § 1o. 
 
§ 3o Os lançamentos devem ser feitos documento por documento, 
desdobrados em tantas linhas quantas forem as naturezas das 
operações, segundo o CFOP, nas colunas próprias, da seguinte 
forma: 
 

A redação do artigo ora citado é bastante incisiva ao expressar: “...a 
qualquer titulo no estabelecimento...”, significando que não é a opção do contribuinte 
que prevalece, mas sim, o que determina a legislação, que nesse caso é bastante 
clara, não restando dúvida quanto à obrigatoriedade do registro de todas as 
operações de entradas, a qualquer título, desdobradas de acordo com a natureza e 
Códigos Fiscais de Operações e Prestações – CFOP.  

 
Sendo também, determinante a redação do art. 44, Inciso II, da Lei 

1.287/2001, a seguir transcrita: 

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; 

Portanto, a redação deixa evidente que a legislação não condiciona o 
contribuinte à escolha de registro das suas operações, é sim, taxativa ao expressar 
que é obrigação e não opção de registro conforme lhe seja conveniente. Além do 
mais, destaca-se que escrituração fiscal é uma obrigação e escrituração contábil é 
outra obrigação, distintas entre si. 

 
Por outro lado, observa-se que a nota fiscal no 5111, emitida em 

02.02.2010 e a nota fiscal  no 15595, emitida em 14.02.2011, nos valores de R$ 
2.000,00 e R$ 1.986,53, respectivamente, referem-se a prestação de serviços 
gráficos, sujeitas ao ISS municipal, devendo ser excluídas da base de cálculo dos 
valores autuados. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada tempestiva, dou-

lhe provimento parcial, julgo procedente em parte, o auto de infração de no 
2012/003178, retificado por termo de aditamento. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer da impugnação e por maioria, dar-lhe provimento parcial, 
para julgar procedente em parte o auto de infração de no 2012/003178 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 7.584,36 
(sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e R$ 8.511,09 
(oito mil, quinhentos e onze reais e nove centavos), referente parte dos campos 4.11 
e 5.11, alterados pelo Termo de Aditamento de fls. 4/5, mais os acréscimos legal, e 
improcedente os valores de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 397,31 (trezentos e 
noventa e sete reais e trinta e um centavos), referente parte dos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. Os conselheiros João Gabriel Spicker e Fernanda Teixeira 
Halum votaram pela improcedência do auto de infração. Os Senhores Daniel 
Almeida Vaz e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram sustentação oral pela 
Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Evaniter Cordeiro Toledo, 
Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 13 dias do mês de dezembro de 2012, o conselheiro 
Deides Ferreira Lopes.  

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 18 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em Exercício 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro autor do voto vencedor 


