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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 105/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.147 
PROCESSO No: 2013/6040/500235 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000084 
RECORRENTE: ELETRO AR LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.427.742-0 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA – NF-e. AJUSTE SINIEF 05/07. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 44, II, LEI 1.287/2001 – A falta de registro de 
documento fiscal correspondente à operação ou prestação realizada por contribuinte 
configura infração à legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa 
formal ao infringente por descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 
44, II, com a penalidade expressa no art. 50, IV, “c”, ambos, da Lei 1.287/2001. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 
UNÂNIME. 
 
 
RELATÓRIO  
 
 

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença de primeira 
instância administrativa, de páginas 841 e 843, que julgou procedente o auto de 
infração no 2013/000084. 

Contra Eletro Ar Ltda foi lavrado, em 30/1/2013, o referido auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de R$ 
21.789,64, composto pelos valores de R$ 8.948,18 e R$ 12.841,46, decorrentes de 
aplicação de multa formal por falta de registro no livro próprio de notas fiscais de 
aquisição de mercadorias durante os exercícios de 2011 e 2012, respectivamente. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 31/1/2013, por ciência 
direta, nos termos do inciso III, do artigo 22 da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 
2001. 
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Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação, de 
páginas 337 e 338, arguindo preliminar de nulidade por erro de tipificação da 
infração imposta pelo autor do procedimento. 

Ressalta que o autuante se equivocou, pois se trata de notas fiscais de 
despesas, materiais de uso e consumo, imobilizado e não de mercadorias para 
revenda, as quais estão escrituradas nos livros Diário e Razão.  

Destaca também que o pedido de auditoria foi espontâneo para fins de 
alteração cadastral, que a empresa é optante pelo Simples Nacional e que o autor 
agiu por presunção. 

A impugnação veio acompanhada de documento de consulta efetuada ao 
site da Receita Federal, de página 345, no qual consta que é optante do Simples 
Nacional desde 18/10/2010, bem como, de cópias dos Documentos Auxiliares da 
Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, de páginas 357 a 580, e dos livros Diário e Razão, 
de páginas 581 a 839. 

 
Com esses argumentos requer a improcedência do auto de infração por 

vícios insanáveis. 
 
 Adveio a decisão de primeira instância, de páginas 841 a 843, que julgou 

procedente o auto de infração em litígio. Entendeu a julgadora monocrática, Denise 
Baiochi Alves, que “Ainda que as notas fiscais de entradas sejam relativas à material 
de uso e consumo ou imobilizado e não sejam destinadas à revendas, devem ser 
escrituradas no livro de registro de entradas.”, nos termos do art. 247 do 
Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de 
dezembro de 2006. 

A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 7/5/2013, 
por via postal, mediante aviso de recebimento - AR, de página 845, nos termos do 
inciso I do artigo 22 da Lei 1.288/2001. 

Contra essa decisão, foi interposto recurso voluntário, de página 846 a 
852, por intermédio do qual a recorrente alega que o precitado art. 247 se destina a 
escrituração de movimento de mercadorias e não de bens de consumo, os quais são 
adquiridos sem finalidade de revenda. 

Assinala ainda que mantém atualizados os livros Diário e Razão mesmo 
estando desobrigada pelo fato de ser optante pelo Simples Nacional, e que não é 
obrigada a escriturar seus bens de consumo, segundo orientação da Receita 
Federal, e cita:  

“4.1.3 – Os bens de uso/consumo, em casos especiais, contabilizados no 
estoque por determinação legal, podem ser discriminados no Bloco H da EFP-
ICMS/IPI? Se a empresa está obrigada, em virtude de alguma norma, a efetuar um 
levantamento de estoque incluindo os materiais de uso/consumo, deverá informá-lo 
na EFP-ICMS/IPI.” 

Finalmente, requer uma perícia em seus livros fiscais para que se possa 
constatar a escrituração dos referidos documentos fiscais, bem como a análise das 
mesmas para que se comprove que a recorrente emite notas fiscais de prestação de 
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serviço, e por derradeiro a análise da RAIS, que demonstra que tais serviços são 
prestados por seus empregados, alternativamente, requer a declaração de nulidade 
da autuação.  

O representante da Fazenda Pública Estadual pede que seja confirmada 
a decisão à quo. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

O recurso voluntário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da legislação aplicável à matéria. Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 

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 pelo destinatário nos livros de Registro de Entradas. 

 
A verificação comprovou que a autuada omitiu o registro das notas fiscais 

descritas nos relatórios páginas 4 a 11, conforme resumos reproduzidos a seguir: 
 

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DAS NF-e NÃO LANÇADAS 
Exercício Valor total Percentual Valor da multa Páginas 

2011 44.740,91 20% 8.948,18 4 a 5 
2012 66.207,31 20% 12.841,46 6 a 11 

 
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 obrigações de fazer dos contribuintes e dos responsáveis, 
ou seja, das prestações positivas. 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 
Subseção I 

Das Obrigações 
 

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; 
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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. Vejamos: 

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. 

 
De outra banda, o lançamento se encontra respaldado nos documentos 

comprobatórios representados pelas cópias das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, 
bem como, dos Livros de Registro de Entrada, de páginas 12 e 336. 

É relevante considerar que a partir da introdução NF-e e do Documento 
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 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 e 2011/6040/510286, que resultaram os acórdãos 161/2011, 
066/2012, 073/2012, 082/2012 e 094/2012, 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.  

 
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 
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à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
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. 

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 rezam 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. 
 
[...] 
 
Cláusula décima  O emitente e o destinatário deverão manter a NF-e 
em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo 
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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 RICMS, 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. 

Assim, as cópias das referidas NF-e acostadas às páginas 26 a 66, 88 a 
336, dos autos se encontram revestidas das formalidades legais que autorizam a 
presunção de regularidade quanto à sua emissão, contendo, os números 
correspondentes as suas chaves de acesso ao site Receita Federal do Brasil, 
elemento obrigatório que indica que o documento eletrônico foi enviado pela 
empresa, e devidamente autorizado pelo Fisco, comprovando que a operação 
atendeu as exigências legais necessárias a sua emissão. 

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. 

 
A autuada, em sede de impugnação, afirma expressamente que por ser 

optante pelo Simples Nacional não é obrigada a escriturar seus bens de consumo, e 
em recurso, ressalta que o art. 247, do RICMS, utilizado pela decisão singular não 
se presta ao “deslinde” do caso, pois “[...] se destina a escrituração do movimento de 
entrada de mercadorias, e não os de bens de consumo ” (sic), por terem sido 
adquiridas com a finalidade de revenda. 

À luz da legislação, os argumentos manejados pela recorrente, invocando 
eximir-se de sua responsabilidade, não podem ser aceitos, pois, em sentido 
contrário ao seu entendimento, a leitura do precitado art. 247, transcrito a seguir, 
evidencia que o referido livro se destina à escrituração dos documentos fiscais de 
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aquisição a qualquer título, inclusive, os das mercadorias que não transitam pelo 
estabelecimento adquirente, como se pode ver: 

Art. 247. O Livro Registro de Entradas, modelos 1 ou 1-A, destina-se 
à escrituração do movimento de entradas de mercador ias, 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) (original sem grifo) 
 
§ 1o São também escriturados os documentos fiscais relativos às 
aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento 
adquirente, bem como os pertinentes aos serviços utilizados nessas 
operações. 

 
Ademais, por ser optante pelo Simples Nacional a recorrente vislumbra a 

possibilidade de não estar obrigada à escrituração das notas fiscais de aquisição de 
mercadorias e bens destinados ao seu uso e consumo, cuja hipótese não encontra 
amparo na legislação aplicável à espécie, nos termos da Resolução  CGSN nº 10, 
de 28 de junho de 2007 que dispõe sobre as obrigações acessórias relativas às 
empresas optantes pelo Simples Nacional.  

 
Eis o teor dos dispositivos regulamentares: 

 
[...] 

 
Art. 2 o As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional utilizarão, 
conforme as operações e prestações que realizarem, os documentos 
fiscais, inclusive os emitidos por meio eletrônico, autorizados pelos 
entes federativos onde possuírem estabelecimento. 
 
[...] 
 
Art. 3º As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão 
adotar para os registros e controles das operações e prestações por 
elas realizadas: 
 
[...] 
 
III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à 
escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de 
mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de 
comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento, 
quando contribuinte do ICMS; 

De acordo com a análise dos autos, ressai plenamente comprovada a 
prática reiterada do sujeito passivo de não consignar os registros nos livros oficiais 
dos documentos fiscais de aquisição de mercadorias e bens destinados ao seu uso 
e consumo, durante os exercícios de 2011 e 2012. 

Presentes, pois, as disposições previstas na legislação tributária, é 
indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do tributo está 
formalizado com todas as exigências legais para que possa repercutir seus efeitos e 
produzir eficácia irrestrita. 
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Logo, a multa imputada à infração indicada na peça fiscal em litígio, 
enseja a penalidade graduada em 20% (vinte por cento), com fulcro no prescrito 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: 
 
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). 
 
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, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual para negar provimento ao recurso voluntário proposto. 
 

É como voto. 
 

 
DECISÃO 

 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente as reclamações tributárias 
constante do auto de infração de no 2013/000084 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 8.948,18 (oito mil, novecentos 
e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e R$ 12.841,46 (doze mil, oitocentos e 
quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Rui José 
Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dois dias do mês de dezembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 17 dias do mês de dezembro de 2013. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal, 
Presidente em exercício. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 

 


