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ACORDÃO No: 107/2016 
PROCESSO No:   2013/6040/501557 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2013/000855 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:   8.347 
RECORRENTE: J P MODAS INFANTIS LTDA- ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.015.246-1 
RECORRIDA:   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 2013/000855 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
exigindo multa formal pela falta de registro das entradas de mercadorias e ICMS 
pela presunção do não recolhimento do ICMS, em decorrência do não registro das 
entradas de mercadorias, no exercício de 2012 no valor total de R$ 1.816,77 (fls. 
02/03). 

 
Foram anexados aos autos, levantamento das notas fiscais não 

registradas, DANFES e Livro de Registro de Entradas do período descrito e 
Declaração Anual do Simples Nacional (fls. 04/30). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta e não 

comparecendo ao feito foi lavrado termo de revelia e o processo foi remetido ao CAT 
(fls. 31/32). 
 

O julgador por meio de despacho solicitou revisão do período de 
referencia, valor originário e anexação do BIC para comprovação da capacidade 
processual da pessoa a quem foi dada ciência do Auto de infração (fls. 33/34). 

 
Por sua vez a autora do lançamento aditou os campos 5.1, 5.6 e 5.11 do 

auto de infração fazendo juntada do BIC (fls. 35/37). 
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 O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por via postal e 

compareceu ao feito alegando que é enquadrada, no Simples Nacional, e que, 
portanto deverá ter um tratamento diferenciado e favorecido por ser microempresa, e 
que por este fato é nulo o presente auto de infração e o processo retornou ao CAT 
para julgamento (fls. 38/47). 

 
                  Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela procedência do 
auto de infração, o sujeito passivo foi intimado por via postal e apresentou recurso 
voluntário alegando confusão da sentença de primeira instância, tendo em vista que 
o campo 5.11 foi alterado e, no entanto, foi intimado do valor constante do auto de 
infração, alega ainda, que cumpre todas as obrigações acessórias, bem como, 
recolhe os impostos e contribuições devidas e ao final pede nulidade da sentença de 
primeira instância (fls. 48/70). 
 
                    A Representação Fazendária se manifestou pela manutenção da 
sentença e o processo retornou para julgamento (fls. 71/73). 
 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente demanda trata-se de lançamento de crédito tributário, pela 

falta de registro das entradas de mercadorias e ICMS pela presunção do não 
recolhimento do ICMS, em decorrência do não registro das entradas de mercadorias, 
no exercício de 2012 no valor total de R$ 1.816,77 (fls. 02/03).. 

 
Vistos, lidos e analisados, tem-se que o sujeito passivo está devidamente 

identificado no auto de infração, o recurso voluntário é tempestivo e apresentado por 
advogado legalmente constituído, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01 
com redação dada pela Lei nº 2.521/11. O autuante identificado no campo 5 possui 
capacidade ativa para constituição do crédito tributário. 
 

A infração e a penalidade estão adequadas ao contexto descrito já que se 
trata de descumprimento de obrigação acessória. 

 
A pretensão fiscal encontra respaldo nos arts. 44, inciso II, da Lei nº 

1.287/01, tipificados no campo 4.13 do auto. 
 
A penalidade proposta é a prevista no art. 50, inciso IV da Lei nº 1.287/01, 

sugerida no campo 4.15 do auto de infração. 
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Conforme se constata as fls. 35 foi lavrado termo de aditamento ao Auto 
de Infração alterando o valor do campo 5.11 de R$ 106.87 para 159,02 conforme 
preceitua o Art. 36 da lei 1288/01 e, portanto, com previsão legal para tal feito. 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
a) a identificação do sujeito passivo; 
b) a data, local e hora da lavratura; 
c) a descrição clara , precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
d) o dispositivo legal infringido; 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 
f) o valor originário do crédito tributário; 
g) (...) 
§ 3º As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade. 
 
Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração só pode ser emendado por 
termo de aditamento, quando em cada caso: 
I – houver necessidade de alterar: 
a) situação prevista no artigo anterior; 
b) a tipificação legal da infração;  
II –(...) 

 
Portanto, quanto ao pedido de nulidade da autuação pela confusão da 

sentença de primeira instância, tendo em vista que o campo 5.11 foi alterado e, no 
entanto foi intimado do valor constante do auto de infração, trata-se de acusação 
genérica, por parte da recorrente, não passa de mera intenção protelatória 
desprovida de qualquer fundamentação legal.Sendo assim, rejeito a preliminar de 
cerceamento de defesa argüida pela recorrente.  

 
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) 
 
(...) 
 
§ 5º. Os documentos fiscais relativos às entradas de materiais de 
consumo podem ser totalizados, segundo a natureza da operação, 
para efeito de lançamento global no último dia do período de 
apuração, exceto pelo usuário de sistema eletrônico de 
processamento de dados.  
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(...) 
 
Art. 258. Os documentos fiscais relativos a bem do ativo permanente, 
modelos C e D, além de escriturados nos livros próprios, são, 
também, escriturados no CIAP: 
(...) 

 
Quanto a afirmação de que é enquadrada, no Simples Nacional, e que, 

portanto deverá ter um tratamento diferenciado e favorecido por ser microempresa, e 
que por este fato o é nulo o presente auto de infração.A legitimidade do lançamento 
contido nos campos 4.1 e 5.1 se deram pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas de mercadorias, com implicações a imposição 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 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 6.1 é pela falta de registro de notas 
fiscais de entradas no respectivo livro, cuja exigibilidade disposto no inciso II do Art. 
44 da Lei 1.287/2001 e no inciso III do Art. 3o da Resolução No 10 CGSN, 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 
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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 Industrializado - 
IPI. 

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. 
 

Diante do exposto, conheço do Recurso apresentado, nego-lhe provimento 
e acatando a decisão de Primeira Instância, julgo PROCEDENTE o auto de infração 
nº 2013/001251, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento das seguintes 
multas formais; 

 
Campo 4.11 no valor de R$ 1.709,90 (um  mil setecentos e nove reais e 

noventa  centavos), campo 4.11 do termo aditivo às fls. 163/164, com a penalidade 
do campo 4.15 do referido aditamento, mais acréscimos legais. 

 
Campo 5.11 no valor de R$ 159,02 (cento e cinqüenta e nove reais e dois   

centavos), conforme  termo aditivo às fls. 35, com a penalidade do campo 5.15 do, 
mais acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento a defesa, arguida pelo sujeito passivo. 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 de 
2013/000855 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 1.709,90 (mil, setecentos e nove reais e noventa centavos), e R$ 
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159,02 (cento e cinquenta e nove reais e dois centavos), referentes os campos 4.11 
e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Rui José Diel, Osmar 
Defante e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e 
nove dias do mês de setembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês de outubro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


