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ACÓRDÃO No:  101/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/504188 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No: 143 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/0002948 
IMPUGNANTE:  MINAS GERAIS COM DE MADEIRAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
IMPUGNADA: 

29.032.480-7 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO – Prevalece a exigência fiscal quando restar 
provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de escrituração das 
notas fiscais de entradas, disposto no inciso II do Art. 44 da Lei 1.287/2001 e no 
inciso III do Art. 3o da Resolução No 10 CGSN, de 28/06/2007. 
 
 

RELATÓRIO 
 

 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto de 
infração nº 2013/002948 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente multa formal no valor de RS 16.919,24 (dezesseis mil, novecentos 
dezenove reais e vinte quatro centavos).A infração é a falta de registro de nota fiscal 
de aquisição de veículo, em nome da pessoa jurídica nos registro de entrada e 
registro de apuração do ICMS.E o contribuinte é optante do simples nacional. O 
período de referencia é 01.01.2011 a 31.12.2011. 

Foi feito juntada do Danf da declaração anual do Simples Nacional e do livro 
registro de entradas fls 05/50 

A recorrente interpõe impugnação direta ao conselho de contribuintes, 
conforme o artigo 45,§ 1º da lei 1288/2001, com a redação da lei2521/2011.  Com as 
seguintes alegações. 

Na manifestação das fls.51/54, o sujeito passivo afirma que o artigo 44, inciso 
II da lei 1287/2001, ao enunciar “escriturar no livro próprio” , não estava sendo 
incisivo na obrigação de estabelecer o registro único, no livro registro de entrada. 
Desta forma entendeu que ao registrar a nota fiscal de aquisição do veiculo no livro 
razão ,atendeu adequadamente a lei. E argumenta que o artigo 122 ,incisos I e II do 
CTN, manda observar uma interpretação mais favorável ao contribuinte , das leis 
tributarias que define infrações ou penalidades. E pede a improcedência do auto. 
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A REFAZ propõe a diligencia ao conselho e o processo é devolvido a 
empresa para a juntada da autenticação das provas. 

Então a recorrente fez a juntadas das copias autenticadas do livro Diário e 
razão de julho de 2011. Fls72/77. 

Em manifestação as fls. 79/81 a representação fazendária enfatiza que  Teria 
sentido a argumentação da autuada, se a exigência fiscal fosse o imposto. Com as 
despesas de aquisição de veiculo sendo registrado no livro de contabilidade. Mas 
trata se de multa formal pelo descumprimento da obrigação acessória. Então vamos 
discorrer sobre os livros fiscais. 

As empresas optantes pelo Simples Nacional que possuem Inscrição 
Estadual estão obrigadas à emissão e autenticação do livro Registro de Entradas, 
conforme art. 61, da resolução CGSN 94/2011. 

Desta forma, no livro registro de entrada são escrituradas todas as entradas 
de mercadorias a qualquer título inclusive o ativo fixo.  

Quando a legislação diz “livros próprios” subentende se que se trata de livro 
de entrada mais o livro de apuração do ICMS. Ou livro de saída mais o livro de 
apuração de ICMS. Em obediência ao principio de não cumulatividade, os registros 
de entrada e saída estão sempre sendo ajustadas e apurados pelo livro de apuração 
do ICMS (RICMS). Desta forma, pelo reducionismo nominal, denominamo-los de 
livros próprios. 

Os livros de entrada e apuração do ICMS são livros fiscais obrigatórios 
exigidos pela legislação do ICMS/TO. O estado tem competência para legislar sobre 
ICMS ,incluindo sua obrigações acessórias. O livro diário é o livro obrigatório exigido 
pela legislação comercial. O livro Razão, pela legislação de imposto de renda. Logo, 
falta a competência para o estado legislar sobre matérias ligadas aos livros de 
contabilidade. Portanto, quando aparecer o termo “livros próprios” nas legislações 
tributarias de ICMS, estará se referindo aos livros fiscais do ICMS, da competência 
do estado. 

Nas linhas abaixo, a pratica contábil de registro de aquisição de ativo 
imobilizado. Eles são registrados normalmente no livro de entrada, sendo os seus 
valores lançados em operação sem credito do imposto, na coluna outras, com o 
CFOP 2.551 e 1.551.Deve se mencionar a palavra ativo imobilizado, na coluna 
observações. Depois, a empresa de simples nacional, recolhera o diferencial de 
alíquota. Estes valores serão registradas no livro CIAP para aproveitamento em 1/48 
avos, conforme o artigo 258 do RICMS. 

Do exposto, esta representação fazendária, das considerações emanadas, 
recomenda para julgar PROCEDENTE o auto de Infração. 
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É o relatório. 

 
VOTO 
 
 

Trata-se de Multa Formal por falta de registro de nota fiscal de aquisição 
de veículo, em nome da pessoa jurídica nos registro de entrada e registro de 
apuração do ICMS. E o contribuinte é optante do simples nacional. O período de 
referencia é 01.01.2011 a 31.12.2011. 

A recorrente alega ao enunciar “escriturar no livro próprio”, não estava 
sendo incisivo na obrigação de estabelecer o registro único, no livro registro de 
entrada. Desta forma entendeu que ao registrar a nota fiscal de aquisição do veiculo 
no livro razão, atendeu adequadamente a lei. E argumenta que o artigo 122, incisos I 
e II do CTN, manda observar uma interpretação mais favorável ao contribuinte, das 
leis tributarias que define infrações ou penalidades. E pede a improcedência do auto 

Desta forma, no livro registro de entrada são escrituradas todas as 
entradas de mercadorias a qualquer título inclusive o ativo fixo. 

Quando a legislação diz “livros próprios”  subentende se que se trata de 
livros fiscais onde em obediência ao principio de não cumulatividade, os registros de 
entrada e saída estão sempre sendo ajustadas e apurados pelo livro de apuração do 
ICMS (RICMS). E por serem discriminados a partir do Art. 247 ao Art. 257 do RICMS 
aprovado pelo Dec. 2912/2006, denominando-os de livros próprios. 

O Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06 estabelece 
que: 

 
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) 
 
(...) 
 

Dos artigos acima transcritos depreende-se que todo e qualquer 
documento fiscal de entrada deve ser escriturado no livro de registro de entradas, 
não importando qual a destinação dada às mercadorias. 

 
A legitimidade do lançamento contido nos campos 4.1 se deu pela falta de 

registro de notas fiscais de entradas de mercadorias, com implicações a imposição 
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de multa formal proporcional, por descumprimento de obrigação acessória, as quais 
se encontram elencadas no Art. 44, inciso II da Lei 1.287/2001, assim descrita:  

 
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; 

 
                  O sujeito passivo é optante do Simples Nacional como Microempresa e  a 
multa descrita no campo 4.1 é pela falta de registro de notas fiscais de entradas no 
respectivo livro, cuja exigibilidade somente se deu através da No 10 CGSN, de 
28/06/2007, portanto dentro do  período em que se refere a cobrança da multa 
formal, senão vejamos: 
 
                 Resolução CGSN 10 de 28 de junho de 2007 
 

Art. 3º As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão 
adotar para os registros e controles das operações e prestações por 
elas realizadas: 

I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua 
movimentação financeira e bancária; 

II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados 
os estoques existentes no término de cada ano-calendário, quando 
contribuinte do ICMS; 

III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à 
escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de 
mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de 
comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento, 
quando contribuinte do ICMS; 

IV - Livro Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos 
documentos fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, 
quando contribuinte do ISS; 

V - Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos 
documentos fiscais relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS; 

VI - Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, caso 
exigível pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI. 

Por todo o exposto, conheço da impugnação direta, nego provimento e voto 
pela procedência o auto de infração no 2013/002948, referentes aos campos 4.11, no 
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valor de R$ 16.919,24 (dezesseis mil, novecentos e dezenove reais e vinte e quatro 
centavos), mais os acréscimos legais. 
 

É como Voto. 
 
 

DECISÃO 
 

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

unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para, julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/002948 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
16.919,24 (dezenove mil, novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), 
referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O representante fazendário 
Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira 
Costa, Rui José Die, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Paloma 
Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do mês de 
setembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de setembro de 2016. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 


