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ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRI
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. 

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

 
 

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

de infração nº 2012/000320
peça vestibular, referente a
entradas. 

 
Foram anexados aos autos os levantamentos de notas fiscais, 

documentos auxiliares de notas fiscais, CD
(fls.04/220). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infr

comparecendo ao processo, incorrendo em revelia.
 
Os autos foram devolvidos à

juntada dos documentos fiscais que faltavam (224/226
 
O contribuinte foi intimado por via postal (fls. 230), apresentando 

impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 232/236, 237/241 e 
242/246): 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

074/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.174 

2012/6640/500168 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000320 

SCALON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.384.893-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. PROCEDENTE – Prevalece a 
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 
2012/000320, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado

peça vestibular, referente a multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 

Foram anexados aos autos os levantamentos de notas fiscais, 
documentos auxiliares de notas fiscais, CD-ROM e livros de registros de entradas 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta
comparecendo ao processo, incorrendo em revelia. 

Os autos foram devolvidos à autora do procedimento (fls.222
os fiscais que faltavam (224/226). 

O contribuinte foi intimado por via postal (fls. 230), apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 232/236, 237/241 e 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

SCALON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
Prevalece a exigência fiscal 

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

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

multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 

Foram anexados aos autos os levantamentos de notas fiscais, 
egistros de entradas 

ação por ciência direta, não 

autora do procedimento (fls.222) que fez 

O contribuinte foi intimado por via postal (fls. 230), apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 232/236, 237/241 e 
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Que as notas fiscais eletrônicas de nº 085, 145 e 327 de 2009, 3.145 
e 74.363 de 2010 e 1, 434, 892 e 1.370 de 2011 são de despesas 
com manutenção de veículos. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.247/249), aduz que 

as alegações da impugnante não podem prevalecer, pois todos os documentos 
fiscais devem ser registrados nos livros próprios, independente da natureza da 
operação. É o que dispõe o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 
2.912/06. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento e julga PROCEDENTE o auto de infração nº 2012/000320, 
CONDENANDO a autuada ao pagamento das multas formais: Campo 4.11 - no valor 
de R$ 1.757,19 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), 
com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; Campo 5.11 – no valor de 
R$ 16.742,87 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete 
centavos), com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais e Campo 6.11 
– no valor de R$ 11.424,32 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e 
dois centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais acréscimos legais. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 255/266) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 267/268, pede que seja 

confirmada a decisão em sentença proferida pela julgadora singular. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2010/000320, quando a empresa deixou de 
registrar em seus livros fiscais próprios as notas fiscais de compras de mercadoria. 

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

procedente o auto de infração nº 2010/000320, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários dos campos 4.11 – no valor de R$ 1.757,19 (um 
mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), 5.11 – no valor de R$ 
16.742,87 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete 
centavos), e 6.11 – no valor de R$ 11.424,32 (onze mil, quatrocentos e vinte e 
quatro reais e trinta e dois centavos). 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

As alegações da impugnante não podem prevalecer, pois todos os 
documentos fiscais devem ser registrados nos livros próprios, 
independente da natureza da operação. É o que dispõe o 
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06. Portanto 
todo e qualquer documento fiscal de entrada, ainda que seja de 
material de consumo, deve ser registrado no Livro de Registro de 
Entradas. 
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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). 

 
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.  

 
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 

já tem decisão sobre o assunto: 
 

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. 

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

julgou procedente o auto de infração nº 2012/000320, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários dos campos 4.11 – no valor de R$ 1.757,19 (um 
mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), com a penalidade do 
campo 4.15, mais acréscimos legais; Campo 5.11 – no valor de R$ 16.742,87 
(dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), com a 
penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais e Campo 6.11 – no valor de R$ 
11.424,32 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), 
com a penalidade do campo 6.15, mais acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

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

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/000320 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.757,19 (mil e setecentos 
e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), R$ 16.742,87 (dezesseis mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e R$ 11.424,32 (onze 
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), referentes aos 
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campos 4.11 a 6.11, 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 18 dias do mês de setembro de 2014, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
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 S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


