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ACÓRDÃO No: 
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PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. 

ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO
quando restar provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de 
escrituração das notas fiscais de entradas.
 
 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu 

de infração nº 2012/002710
peça vestibular, referente a multas formais pela falta de regist
entradas no livro próprio.

 
Foram anexados aos aut

entradas, documentos às 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta 

(fls.04), apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls. 30/32): 

 
Que 
mercadorias devolvidas, onde não houve a circulação jurídica, pois 
não chegaram a ter sua propriedade transferida, nem mesmo deram 
entrada no estabelecimento da impugnante. Pede para que seja 
julgado improcedente o auto de infração.

 
Fez juntada de documentos às fls.36/52.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

071/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.307 

2012/6040/502693 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002710 

FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.888-3 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. PROCEDENTE – Prevalece a exigência fiscal 
quando restar provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de 
escrituração das notas fiscais de entradas. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/002710, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça vestibular, referente a multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas no livro próprio. 

Foram anexados aos autos cópias dos levantamentos de notas fiscais
às fls. 05 e 20. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta 
(fls.04), apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 

Que o levantamento fiscal se baseia na emissão de notas fiscais de 
mercadorias devolvidas, onde não houve a circulação jurídica, pois 
não chegaram a ter sua propriedade transferida, nem mesmo deram 
entrada no estabelecimento da impugnante. Pede para que seja 

lgado improcedente o auto de infração. 

Fez juntada de documentos às fls.36/52. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

NOTAS FISCAIS DE 
Prevalece a exigência fiscal 

quando restar provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de 

crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

ro de notas fiscais de 

os levantamentos de notas fiscais de 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta 
(fls.04), apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 

levantamento fiscal se baseia na emissão de notas fiscais de 
mercadorias devolvidas, onde não houve a circulação jurídica, pois 
não chegaram a ter sua propriedade transferida, nem mesmo deram 
entrada no estabelecimento da impugnante. Pede para que seja 
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O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 54) que anexou 
novos levantamentos às fls. 57/61. 

 
O sujeito passivo tomou ciência dos citados levantamentos por via postal, 

fls. 64, tendo o mesmo comparecido ao processo ratificando as alegações 
apresentadas por ocasião da impugnação e requerendo a improcedência do auto de 
infração. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.79/82), aduz que a 

escrituração das notas fiscais de entradas é uma das obrigações do contribuinte e 
prevista no art. 44, inciso II da Lei 1.287/01; mesmo as mercadorias sendo 
devolvidas, ainda assim, permanece a obrigação da autuada de registrar as 
referidas notas fiscais de entradas no livro próprio, uma vez que houve a circulação 
das mercadorias; que os relatórios de notas fiscais digitadas, fls. 74/75 comprovam 
os registros das passagens das notas fiscais de nº 311127, 375173, 375174, 
375175, 375298 e 375299 no Posto Fiscal de Divisa do Estado do Tocantins; que 
quanto às demais notas fiscais de entradas, ou seja, a de nº 375823 e 4238, 
também ficou evidenciado a circulação dessas mercadorias ante os motivos citados 
nos documentos emitidos para acobertar a devolução dos produtos; que em relação 
à nota fiscal de entrada nº 334.413, às fls.52, a autuada demonstrou o cancelamento 
da mesma, razão pela qual não pode ser exigido o lançamento desse documento no 
livro de registro de entradas, com isto, excluindo a nota fiscal de entrada cancelada, 
a base de calculo descrita no campo 5.8 do auto de infração deve ser modificada 
para R$ 6.497,06 e o valor originário lançando no campo 5.11 passa para R$ 
649,71. 

 
Conhece da impugnação apresentada, concede-lhe provimento parcial e 

julga PROCEDENTE, EM PARTE, o auto de infração nº 2012/002710, conforme 
valores informados abaixo: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 336,64 (trezentos e trinta e seis reais e 

sessenta e quatro centavos); 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 649,71 (seiscentos e quarenta e nove reais 

e setenta e um centavos) e ABSOLVENDO do pagamento da multa formal no valor 
de R$ 136,44 (cento e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos); 

 
Campo 6.11 – no valor de R$ 103,10 (cento e três reais e dez centavos); 
 
Campo 7.11 – no valor de R$ 237,24 (duzentos e trinta e sete reais e 

vinte e quatro centavos) e 
 
Campo 8.11 – no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.84) a empresa 

apresentou Recurso Voluntário, tempestivamente, com as mesmas alegações em 
sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 89/90, pede que seja 

confirmada a decisão em Sentença proferida pela Julgadora Singular. 
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VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2012/002710, referente a multas formais 
pela falta de registro de notas fiscais de entradas no livro próprio. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente, em parte, o auto de infração nº 2012/002710, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários dos campos 4.11 - no valor de R$ 336,64 
(trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos); Campo 5.11 - no valor 
de R$ 649,71 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) e 
ABSOLVENDO do pagamento da multa formal no valor de R$ 136,44 (cento e trinta 
e seis reais e quarenta e quatro centavos); Campo 6.11 – no valor de R$ 103,10 
(cento e três reais e dez centavos); Campo 7.11 – no valor de R$ 237,24 (duzentos 
e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) e Campo 8.11 – no valor de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais). 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

A escrituração das notas fiscais de entradas é uma das obrigações 
do contribuinte e prevista no art. 44, inciso II da Lei 1.287/01; mesmo 
as mercadorias sendo devolvidas, ainda assim, permanece a 
obrigação da autuada de registrar as referidas notas fiscais de 
entradas no livro próprio, uma vez que houve a circulação das 
mercadorias; que os relatórios de notas fiscais digitadas, fls. 74/75 
comprovam os registros das passagens das notas fiscais de nº 
311127, 375173, 375174, 375175, 375298 e 375299 no Posto Fiscal 
de Divisa do Estado do Tocantins; que quanto às demais notas 
fiscais de entradas, ou seja, a de nº 375823 e 4238, também ficou 
evidenciado a circulação dessas mercadorias ante os motivos citados 
nos documentos emitidos para acobertar a devolução dos produtos. 

 
Neste conduto de exposição, insta trazer a colação o que dispõe o art. 

247, caput, do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06: 
 

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) (grifo nosso). 

 
Ainda, a escrituração das notas fiscais de entradas é uma das obrigações 

do contribuinte e prevista no art. 44, inciso II, da Lei 1.287/01: 
 

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; 
 

Denota-se que mesmo sendo as notas fiscais de nº 311127, 375173, 
375174, 375175, 375298, 375299, 375823 e 4238 mercadorias devolvidas, 
permanece a obrigação da autuada de registrar as referidas notas fiscais de 
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entradas no livro próprio, uma vez que houve a circulação das mercadorias, 
conforme restou comprovado no relatório de notas fiscais digitadas fls.74/75, os 
registros de passagens das notas fiscais relacionadas acima no Posto Fiscal de 
Divisa do Estado do Tocantins. 

 
Com efeito, verifica-se que razão assiste ao nobre julgador de primeira 

instância, vez que todo e qualquer documento fiscal de entradas, seja de produtos 
sujeitos à substituição tributária, material de consumo ou material publicitário, deve 
ser registrado no Livro de Entradas. 

 
Quanto às demais notas fiscais de entradas, ou seja, a de nº 375823 e 

4238, também ficou evidenciado a circulação dessas mercadorias ante os motivos 
citados nos documentos emitidos para acobertar a devolução dos produtos: Cliente 
alegou que mercadoria não confere e falta de pedido, fls. 49 e 51. 

 
Assim restou infrutífera a alegação do sujeito passivo de que aquisições 

de mercadorias para material de consumo não necessitam de escrituração em Livro 
Registro de Entradas. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim tem decidido: 
 

ACÓRDÃO Nº: 173/2012 – EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. 
FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NO 
LIVRO PRÓPRIO – Prevalece a exigência fiscal quando restar 
comprovado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de 
escrituração das notas fiscais de entradas. 
 
ACÓRDÃO Nº: 102/2011 – EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADAS – Lícita a aplicação de multa formal quando 
o contribuinte não cumprir a determinação legal de registrar todos os 
documentos fiscais. 

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

julgou procedente, em parte, o auto de infração nº 2012/002710, condenando a 
autuada ao pagamento dos créditos tributários dos campos 4.11 - no valor de R$ 
336,64 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos); Campo 5.11 – 
no valor de R$ 649,71 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) 
e ABSOLVENDO do pagamento da multa formal no valor de R$ 136,44 (cento e 
trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos); Campo 6.11 – no valor de R$ 
103,10 (cento e três reais e dez centavos); Campo 7.11 – no valor de R$ 237,24 
(duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) e Campo 8.11 – no valor de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instancia, 
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julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração nº 
2012/002710 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 336,64 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), 
R$ 649,71 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), R$ 103,10 
(cento e três reais e dez centavos), R$ 237,24 (duzentos e trinta e sete reais e vinte 
e quatro centavos) e R$ 150,00 (cento e cinquenta  reais), referentes aos campos 
4.11 a 8.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, 
Evaniter Cordeiro Toledo, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 17 dias do mês de setembro de 2014, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
Fica definitivamente julgado pela r. sentença o valor julgado improcedente 

na importância de R$ 136,44 referente parte do campo 5.11, por ser inferior ao valor 
de alçada. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de dezembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


