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ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NO 

LIVRO PRÓPRIO. PROCEDENTE 
provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de escrituração das 
notas fiscais de entradas.

 
 

RELATÓRIO 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2012/003506, contra o contribuinte qualifica
referente às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de entradas.

 
Foram anexados aos autos demonstrativos e relatório de notas fiscais 

eletrônicas, notas fiscais e livros de registros de entradas (fls. 04/378).
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 380), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
381/382): 

 
Que as notas fiscais n
fiscais assinaladas com indicação do sinal de “certo” e marcadas 
com marca texto, do exercício de 2011, estão corretamente 
escrituradas.

 
Fez juntada de auto de infração, demonstrativos das notas fiscais e 

pendrive (fls. 383/391). 
 
A julgadora de primeira instância, em s
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2012/003506, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de entradas.

Foram anexados aos autos demonstrativos e relatório de notas fiscais 
eletrônicas, notas fiscais e livros de registros de entradas (fls. 04/378).

ada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 380), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que as notas fiscais nº 381 e 779, do exercício de 2010 e as notas 
fiscais assinaladas com indicação do sinal de “certo” e marcadas 
com marca texto, do exercício de 2011, estão corretamente 
escrituradas. 

Fez juntada de auto de infração, demonstrativos das notas fiscais e 

A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.395/397), aduz:

4.306, de 28 de janeiro de 2015 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NO 
Prevalece a exigência fiscal quando restar 

provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de escrituração das 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
do na peça inaugural, 

referente às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de entradas. 

Foram anexados aos autos demonstrativos e relatório de notas fiscais 
eletrônicas, notas fiscais e livros de registros de entradas (fls. 04/378). 

ada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 380), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

381 e 779, do exercício de 2010 e as notas 
fiscais assinaladas com indicação do sinal de “certo” e marcadas 
com marca texto, do exercício de 2011, estão corretamente 

Fez juntada de auto de infração, demonstrativos das notas fiscais e 

entença às (fls.395/397), aduz: 
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Que com relação ao Campo 4 as notas fiscais nº 381 e 779, 
relacionadas no demonstrativo às fls. 04, estão devidamente 
lançadas no livro de registro de entradas às fls. 19 e 29, assim, 
excluídas as duas notas fiscais do levantamento, a somatória das 
notas fiscais sem registro totaliza R$ 5.861,81, valor que deve 
constar como base de cálculo no campo 4.8 e o valor originário da 
multa formal lançado no campo 4.11 passa a ser de R$ 1.172,36; 
que com relação ao Campo 5 algumas notas fiscais relacionadas no 
levantamento às fls. 37/41 de fato estão lançadas no livro de registro 
de entradas às fls. 307/378. Contudo, estes registros foram 
efetuados com valores a menor do que o constante dos documentos 
fiscais; que para estes casos, no demonstrativo elaborado pelo 
autuante, foram informadas somente as diferenças entre os valores 
registrados e os valores das notas fiscais, as demais notas fiscais, 
relacionadas no demonstrativo, não estão lançadas no livro de 
registro de entradas, portanto o trabalho elaborado está correto. 

 
Diante do exposto, julga PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 

2012/003506: 
 
Campo 4.11 – CONDENANDO a autuada ao pagamento da multa formal 

no valor de R$ 1.172,36 (mil e cento e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), 
com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais e ABSOLVENDO do 
pagamento no valor de R$ 758,80 (setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta 
centavos) e 

 
Campo 5.11 – CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento da multa 

formal no valor de R$ 59.393,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três 
reais), com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 401/402) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 405/406, pede que seja 

confirmada a decisão da sentença proferida pela julgadora singular. 
 
 

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

tributário por meio do auto de infração nº 2012/003506, referente à omissão de 
vendas de mercadorias, 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 2012/003506, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários dos campos Campo 4.11 – CONDENANDO a 
autuada ao pagamento da multa formal no valor de R$ 1.172,36 (mil e cento e 
setenta e dois reais e trinta e seis centavos), com a penalidade do campo 4.15, e 
ABSOLVENDO do pagamento no valor de R$ 758,80 (setecentos e cinquenta e oito 
reais e oitenta centavos) e Campo 5.11 – CONDENANDO o sujeito passivo ao 
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pagamento da multa formal no valor de R$ 59.393,00 (cinquenta e nove mil e 
trezentos e noventa e três reais). 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

Que com relação ao Campo 4 as notas fiscais nº 381 e 779, 
relacionadas no demonstrativo às fls. 04, estão devidamente 
lançadas no livro de registro de entradas às fls. 19 e 29, assim, 
excluídas as duas notas fiscais do levantamento, a somatória das 
notas fiscais sem registro totaliza R$ 5.861,81, valor que deve 
constar como base de cálculo no campo 4.8 e o valor originário da 
multa formal lançado no campo 4.11 passa a ser de R$ 1.172,36; 
que com relação ao Campo 5 algumas notas fiscais relacionadas no 
levantamento às fls. 37/41 de fato estão lançadas no livro de registro 
de entradas às fls. 307/378. Contudo, estes registros foram 
efetuados com valores a menor do que o constante dos documentos 
fiscais; que para estes casos, no demonstrativo elaborado pelo 
autuante, foram informadas somente as diferenças entre os valores 
registrados e os valores das notas fiscais, as demais notas fiscais, 
relacionadas no demonstrativo, não estão lançadas no livro de 
registro de entradas, portanto o trabalho elaborado está correto. 

 
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.  

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

julgou procedente o auto de infração nº 2012/003506, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.172,36 (mil e cento e setenta 
e dois reais e trinta e seis centavos) referente parte do campo 4.11 e R$ 59.393,00 
(cinquenta e nove mil trezentos e noventa e três reais) referente ao campo 5.11, 
mais os acréscimos legais. 

 
Fica definitivamente julgado pela r. sentença o valor absolvido de R$ 

758,80 referente parte do campo 4.11. 
 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
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parte que julgou procedente as reclamações tributárias constante do auto de 
infração nº 2012/003506 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.172,36 (mil e cento e setenta e dois reais e trinta e 
seis centavos), referente parte do campo 4.11 e R$ 59.393,00 (cinquenta e nove mil 
trezentos e noventa e três reais), referente ao campo 5.11, 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, João Alberto Barbosa Dias, Elena Peres Pimentel e Valcy 
Barboza Ribeiro e o procurador do estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de outubro de 2014, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

  
Fica definitivamente julgado pela r. sentença o valor absolvido de R$ 

758,80 referente parte do campo 4.11. 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


