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ICMS. MULTA FORMAL

FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS 
fiscal correspondente à operação ou prestação realizada por contribuinte configura 
infração à legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória, prevista no ar
expressa no art. 50, inciso 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2012/003456
peça inaugural, referente à exigência de multa formal pela falta de registro de 
fiscais de entradas de mercadorias no período de 01/01 a 31/08/2012 no valor de R$ 
16.063,94 (dezesseis mil, sessenta e três reais e noventa e quatro centavo
conforme auto de infração e termo de aditamento às fls. 127

 
O sujeito passivo

prazo legal pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, contudo 
não compareceu aos autos, sendo l

 
Mediante determinação do julgador de primeira instância que devolveu 

processo ao autor do lançamento para revisão do dispositivo legal infringido foi 
lavrado termo de aditamento de fls. 127.

 
O sujeito passivo foi 

apresentou impugnação tempestiva de fls. 131/137, com as seguintes alegações:
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INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.088.442-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE 
ENTRADA DE MERCADORIAS – 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 por 
descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44, II, com a penalidade 

inciso IV, alínea “c”, ambos, da Lei 1.287/2001.

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
3456, contra o sujeito passivo já devidamente qu

peça inaugural, referente à exigência de multa formal pela falta de registro de 
entradas de mercadorias no período de 01/01 a 31/08/2012 no valor de R$ 

ezesseis mil, sessenta e três reais e noventa e quatro centavo
conforme auto de infração e termo de aditamento às fls. 127. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal para no 
prazo legal pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, contudo 
não compareceu aos autos, sendo lavrado termo de revelia às fls. 122.

Mediante determinação do julgador de primeira instância que devolveu 
processo ao autor do lançamento para revisão do dispositivo legal infringido foi 
lavrado termo de aditamento de fls. 127. 

O sujeito passivo foi intimado do referido termo de aditamento, porquanto 
apresentou impugnação tempestiva de fls. 131/137, com as seguintes alegações:
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

MOREIRA & CAMARGOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS 
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 por 

t. 44, II, com a penalidade 
“c”, ambos, da Lei 1.287/2001. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente à exigência de multa formal pela falta de registro de notas 
entradas de mercadorias no período de 01/01 a 31/08/2012 no valor de R$ 

ezesseis mil, sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), 

foi intimado do auto de infração por via postal para no 
prazo legal pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação, contudo 

avrado termo de revelia às fls. 122. 

Mediante determinação do julgador de primeira instância que devolveu o 
processo ao autor do lançamento para revisão do dispositivo legal infringido foi 

intimado do referido termo de aditamento, porquanto 
apresentou impugnação tempestiva de fls. 131/137, com as seguintes alegações: 
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“[...] houve uma cobrança indevida sendo que a empresa foi 
penalizada duplamente “bis in idem’, o fisco penaliza o contribuinte 
em multa formal pelo não lançamento  das notas fiscais no período 
de março de 2012 a agosto de 2012, e na mesma auditoria aplica a 
cobrança do diferencia de alíquota...; que o instrumento de 
constituição de crédito foi elaborado com erro na identificação do 
sujeito passivo e da descrição da infração; Desnecessário  se torna 
qualquer argumentação, já que o Auto de infração aqui discutido 
ficou completamente sem sentido, face às alegações acima...; Não 
deve prosperar o lançamento, considerando que o ato infracional 
deve presidir de certeza, liquidez e exigibilidade, sob pena de 
improcedência da autuação, o que de fato ocorreu, pois, como é 
cediça, a mera presunção do ilícito tributário não deve gerar 
autuação fiscal. 

 
Adveio a decisão de primeira instância às fls. 141/143, que em análise 

das preliminares suscitadas pelo sujeito passivo, consignou que: 
 

“A preliminar de nulidade do presente auto de infração argüida pelo 
sujeito passivo por imprecisão da matéria tributável, tendo em vista a 
inexistência de elementos suficientes para identificar o valor 
notificado, qual parcela corresponde aos produtos efetivamente 
tributáveis, que por ser enquadrada no simples nacional a alíquota 
seria de apenas 1,75%, não merece ser acolhida, primeiro e 
principalmente porque o ilícito fiscal descrito no campo 4.1 do 
presente auto de infração não se refere à exigência de ICMS e sim 
de multa formal pela constatação feita pelo fisco estadual de que o 
mesmo não escriturou notas fiscais no respectivo livro de registro de 
entradas...; 
 
Em relação à preliminar de nulidade do presente auto de infração 
argüida por constituição do crédito tributário com erro na identificação 
do sujeito passivo, também não merece ser acolhida, pois o sujeito 
passivo está perfeitamente identificado no campo 3 do auto de 
infração. Ora, o presente auto de infração foi lavrado em 26/11/2012 
e alteração de razão social, conforme comprovado pelo próprio 
sujeito passivo às fls. 136/137 se deu em 28/12/2012, portanto, após 
a lavratura do mesmo. 
 
Já em relação à preliminar de nulidade do presente auto de infração 
arguida por erro na descrição da infração, também não deve ser 
acolhida. Ora, o autor do lançamento tipificou corretamente a 
infração cometida pelo sujeito passivo, conforme termo de 
aditamento às fls. 127, bem como descreveu com clareza e precisão 
no campo 4.1 do presente auto de infração.”  

 
Desta forma, a julgadora de primeira instância rejeitou as preliminares do 

presente auto de infração. No mérito a julgadora monocrática assevera que o sujeito 
passivo em sua defesa não trouxe nenhuma prova que ilidisse o feito, desta forma, 
segunda a nobre julgadora, estando presentes no auto de infração todos os 
requisitos e pressupostos necessários à sua formalização, conclui-se que a 
exigência fiscal está correta. 
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Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada negando-lhe provimento para julgar procedente o auto de 
infração nº 2012/003456 condenando a autuada ao pagamento dos créditos 
tributários no valor de R$ 16.063,94 conforme campo 4.11 com a penalidade 
sugerida no campo 4.15 do auto de infração mais acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo voltou a se manifestar por meio de recurso voluntário às 

fls. 146/148, reiterando os termos de defesa constantes na impugnação de fls. 
131/135.   

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 150/151 

salienta que a pretensão da Fazenda Pública, porquanto se coaduna com outras 
normas do ordenamento pátrio, e está adequadamente consubstanciada e 
enquadrada nos dispositivos da legislação dada como infringida. 

 
Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária recomenda 

pela manutenção da decisão a quo. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 

pela falta de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias no período de 
01/01/2012 a 31/08/2012 no valor de R$ 16.063,94 (dezesseis mil, sessenta e três 
reais e noventa e quatro centavos), conforme auto de infração e termo de 
aditamento às fls. 127. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo ao enfrentar 

as questões de mérito julgou procedente o auto de infração nº 2012/003456 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
16.063,94 (dezesseis mil, sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), 
conforme campo 4.11 do auto de infração, com a penalidade sugerida no campo 
4.15 do auto de infração mais acréscimos legais. 

 
Neste trilhar, denota-se que a ilustre julgadora monocrática ampara sua 

decisão no disposto no art. 50, inciso IV, alínea “c” da Lei nº 1.287/01 com a redação 
dada pela Lei nº 2.253/2009, senão vejamos: 

 
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: 
 
(...) 
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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; 

 
De outro lado, como bem ressaltado pela douta julgadora de primeira 

instância, o sujeito passivo, em sua defesa, não trouxe nenhuma prova que ilidisse o 
feito, apenas asseverou que se torna desnecessário qualquer argumentação, já que 
o Auto de Infração em análise ficou completamente sem sentido, mercê das 
alegações constantes nas preliminares de mérito e que o lançamento não deve 
prosperar haja vista que o ato infracional deve presidir de certeza, liquidez e 
exigibilidade sob pena de improcedência da autuação. 

 
Em que pese os argumentos de defesa, denota-se que a julgadora de 

primeira instância anda na esteira do posicionamento já aplicado por este conselho, 
senão vejamos: 

 
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 po r 
contribuinte configura infração à legislação tribut ária, o que 
impõe ao Fisco a aplicação de multa formal ao infri ngente por 
descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44, II, 
com a penalidade expressa no art. 50, IV, “c”, ambo s, da Lei 
1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 
DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente o auto de infração nº 2012/003456 condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 16.063,94 (dezesseis mil, 
sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme campo 4.11 do auto de 
infração, com a penalidade sugerida no campo 4.15 do auto de infração mais 
acréscimos legais, com fundamento art. 50, inciso IV, alínea “c”, da Lei nº 1.287/01 
com a redação dada pela Lei nº 2.253/2009. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade 

rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração por imprecisão da matéria 
tributável, erro na identificação do sujeito passivo e erro na descrição da infração 
cometida, arguidas pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância 
julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração de nº 
2012/003456 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 16.063,94 (dezesseis mil, sessenta e três reais e noventa e quatro 
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centavos), referente ao campo 4.11 mais acréscimos legais. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 23 dias do mês de janeiro de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


