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ICMS. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS 

FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
documento fiscal correspondente às aquisições de mercadorias
legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória

 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/002193
peça inaugural, referente a multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas  

 
O sujeito passivo foi intimado do aut

apresentando impugnação (fls. 143/144
alegações: 

 
Que o pedido de revisão se dá devido ao desconhecimento do 
empresário das NF 
empresa reconhece alguns dos fornecedores, porém desconhece a 
numeração das notas emitidas com seus dados cadastrais pelos 
mesmos, pois nunca deixou de lança
de aquisição de mercadorias; que o auto de infr
enorme inconveniente, tanto para a empresa quanto para os seus 
fornecedores.

 
Sobreveio a sentença 

análise de mérito firmou entendimento
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS EM LIVRO PRÓPRIO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – A ausência de registro de 
documento fiscal correspondente às aquisições de mercadorias 
legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória.  

da Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/002193, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado 

peça inaugural, referente a multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 

assivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.142)
presentando impugnação (fls. 143/144), tempestivamente, com as seguintes 

Que o pedido de revisão se dá devido ao desconhecimento do 
empresário das NF – emitidas com seus dados 
empresa reconhece alguns dos fornecedores, porém desconhece a 
numeração das notas emitidas com seus dados cadastrais pelos 
mesmos, pois nunca deixou de lançar em seus livros as notas fiscais 
de aquisição de mercadorias; que o auto de infr
enorme inconveniente, tanto para a empresa quanto para os seus 
fornecedores. 

sentença de primeira instância às fls. 152/155
firmou entendimento no sentido de que o impugnante não 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS 
EM LIVRO PRÓPRIO. 
A ausência de registro de 

 configura infração à 
legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa formal por 

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

peça inaugural, referente a multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 

o de infração por via postal (fls.142), 
), tempestivamente, com as seguintes 

Que o pedido de revisão se dá devido ao desconhecimento do 
emitidas com seus dados cadastrais; que a 

empresa reconhece alguns dos fornecedores, porém desconhece a 
numeração das notas emitidas com seus dados cadastrais pelos 

em seus livros as notas fiscais 
de aquisição de mercadorias; que o auto de infração tornou-se um 
enorme inconveniente, tanto para a empresa quanto para os seus 

de primeira instância às fls. 152/155, a qual em 
que o impugnante não 
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comprovou que os procedimentos adotados para fundamentar a peça básica são 
contrários a legislação ou que documentação apresentada não tenha sido 
observada. 

 
O julgador de primeira instância ressalta que o desconhecimento do 

empresário acerca das notas fiscais emitidas com seus dados cadastrais sem sua 
prévia autorização, não invalidam a peça básica, haja vista que, em seu entender, 
está claro que a mesma deve prevalecer, pois como se vê nos autos é de bom 
entendimento a descrição do ilícito e que a mesma está em consonância com a 
aplicação do dispositivo legal infringido, não restando dúvida que a aplicação da 
multa formal está em conformidade com o previsto na legislação. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada para negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de 
infração de nº 2013/002193, para condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário referente ao campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 
1.530,73 (mil e quinhentos e trinta reais e setenta e três centavos) com as 
penalidades do campo 4.15 mais acréscimos legais e do campo 5.11 no valor de R$ 
39.741,50 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) 
com as penalidades do campo 5.15 mais acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo, em sede de recurso voluntário, alega preliminar de 

nulidade aduzindo que não lhe foi repassado cópia de todos os levantamentos, 
inclusive das notas fiscais eletrônicas que alegam não terem sido registradas em 
livros próprios e conforme pesquisa colhida na própria coletoria local, reconhece 
alguns fornecedores, porém desconhece a numeração das notas fiscais emitidas 
com todos os seus dados, vez que nunca deixou de lançar sua aquisições nos livros 
de entradas. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

174/175, recomenda a manutenção da decisão singular, por seus próprios 
fundamentos. 

 
 

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

pela falta de registro de notas fiscais de entradas no período de 01/01/2009 a 
31/12/2009. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

procedente o auto de infração de nº 2013/002193, para condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário referente ao campo 4.11 do auto de infração no 
valor de R$ 1.530,73 (mil e quinhentos e trinta reais e setenta e três centavos) com 
as penalidades do campo 4.15 mais acréscimos legais e do campo 5.11 no valor de 
R$ 39.741,50 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e cinqüenta 
centavos) com as penalidades do campo 5.15 mais acréscimos legais por entender 
que o desconhecimento do empresário acerca das notas fiscais emitidas com seus 
dados cadastrais sem sua prévia autorização, não invalidam a peça básica, haja 
vista que, em seu entender, está claro que a mesma deve prevalecer, pois como se 
vê nos autos é de bom entendimento a descrição do ilícito e que a mesma está em 
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consonância com a aplicação do dispositivo legal infringido, não restando dúvida que 
a aplicação da multa formal está em conformidade com o previsto na legislação. 

 
Inicialmente em análise das preliminares ventiladas pelo sujeito passivo, 

cumpre assinalar que o cerceamento ao direito de defesa, expressão própria do 
Direito Processual, pressupõe obstáculo que impossibilite ou prejudique a parte 
praticar atos concernentes ao livre exercício do direito de defesa. 

 
Compulsando os autos depreende-se que o contribuinte foi devidamente 

intimado por via direta, apresentando impugnação tempestivamente, com as 
alegações constantes às fls. 143/144, desta forma, verifica-se que foi possibilitada a 
autuada arguir toda matéria de defesa que entendesse necessária ao 
convencimento do julgador de primeira instância, razão pela qual de plano rejeito a 
preliminar de nulidade da reclamação tributária por cerceamento de defesa arguida 
pelo contribuinte. 

 
Noutro vértice, superadas as questões preliminares, segundo consignado 

na sentença proferida pelo ilustre julgador de primeira instância, a impugnante não 
comprovou que os procedimentos adotados para fundamentar a peça básica são 
contrários a legislação ou que a documentação apresentada não tenha sido 
observada, assim, entende que o sujeito passivo descumpriu a obrigação acessória 
descrita no art. 44, inciso II da Lei 1.287/2001, abaixo transcrita: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela Lei 
2.549 de 22.12.11). 

 
Com efeito, o insigne julgador da instância singela 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:  
 
(...) 
 
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; 

 
Neste mote, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
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ACÓRDÃO Nº: 043/2013 – ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. 
REEXAME NECESSÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA – A falta de registro de operação de aquisição de 
mercadoria 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, inciso II, da Lei 
1.287/2001. In casu, confirmada pela própria autuada em 
procedimento semelhante ao adotado pelas autoridades autuantes. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. 
UNÂNIME. 
 
ACÓRDÃO Nº: 013/2014 – ICMS. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS 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 expressa no art. 50, inciso IV, alínea “c”, 
ambos, da Lei 1.287/2001. 
 

Destarte, verifica-se que o nobre julgador proferiu decisão acertada, 
auxiliada pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade a legislação tributária vigente. 

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou procedente o auto de infração de nº 2013/002193, para condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário referente ao campo 4.11 do auto 
de infração no valor de R$ 1.530,73 (mil e quinhentos e trinta reais e setenta e três 
centavos) com as penalidades do campo 4.15 mais acréscimos legais e do campo 
5.11 no valor de R$ 39.741,50 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e 
cinqüenta centavos) com as penalidades do campo 5.15 mais acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pelo sujeito passivo de nulidade do auto 
de infração por cerceamento de defesa, com a alegação de que não lhe foi entregue 
todos os levantamentos fiscais que orientaram as reclamações tributárias. No mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente as reclamações 
tributárias constante do auto de infração de nº 2013/002193, e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.530,73 (mil e 
quinhentos e trinta reais e setenta e três centavos) e R$ 39.741,50 (trinta e nove mil, 
setecentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos) referentes aos campos 4.11 
e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O representante fazendário Rui 
José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira 
do Vale, João Alberto Barbosa Dias, Luiz Carlos Vieira e o procurador do Estado 
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Mauricio Fernando Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês 
de agosto de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dois dias do mês de setembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


