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ACÓRDÃO No: 141/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.305 
PROCESSO No: 2015/6040/501890 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/001237 
RECORRENTE: KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.441.123-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. SIMPLES REMESSA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO 

FISCAL. PROCEDENTE EM PARTE – É procedente em parte o auto de infração 
que exige multa formal pela falta de escrituração de simples remessas de 
mercadorias, com a devida adequação da penalidade sugerida, para a seguinte 
redação: Art. 50, inciso X, alínea “d” da Lei 1.287/2001. 

. 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a exigências de Multas Formais 
decorrentes da ausência de registros de notas fiscais de aquisições nos respectivos 
livros de registros de entradas nos exercícios de 2013 e 2014, totalizando o valor de 
R$ 442.360,23, conforme auto de infração (fls. 02/03). 

 
Foram anexadas aos autos os demonstrativos dos créditos tributários, 

DANFES e Registros de Entradas (fls. 56/71). 
 
O sujeito passivo foi intimado por via postal e compareceu 

tempestivamente ao processo por meio de advogado devidamente constituído, 
apresentando impugnação acompanhada de documentos alegando que as notas 
fiscais se referem a entrega contra ordem, que apesar de estarem em seu nome, 
foram entregues a outra empresa para melhoramento e posterior montagem em seu 
canteiro de obra, não sendo possível a emissão de nota fiscal de entrada, por não 
ter recebido tais produtos; que se as tivesse emitido ocorreria registro em 
duplicidade quando do recebimento dos produtos acabados e ao final pede a 
improcedência o auto de infração, que seja afastada as penalidades e requer 
oportunização para apresentar documentos que não se encontram em suas mãos e 
o processo foi remetido para julgamento (fls. 72/282). 

 
A instância julgadora concluiu pela procedência do auto de infração 

condenando o sujeito passivo, fundamentando sua decisão em Acórdão deste 
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Conselho de Contribuintes e afirmando que embora as mercadorias não tenham sido 
entregues em seu estabelecimento e independentemente da natureza da operação é 
dever do contribuinte registrar as operações realizadas (fls. 283/285). 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão proferida por via postal e 

apresentou recurso voluntário tempestivamente por meio de advogado fazendo as 
mesmas alegações feitas em sede de impugnação e afirmando que tais notas fiscais 
foram registradas após o melhoramento no momento em que de fato entraram no 
seu estabelecimento para serem instaladas e utilizadas; pede afastamento das 
penalidades por ser detentora de Termo de Acordo no período de janeiro a fevereiro 
de 2010, alega o princípio do Não Confisco e por fim pede a improcedência do auto 
de infração e requer oportunização para apresentar documentos que não se 
encontram em suas mãos e o processo foi remetido ao CAT (fls. 286/297). 

 
A Representação Fazendária por sua vez se manifesta e recomenda a 

confirmação da decisão de primeira instância e o processo retorna para julgamento 
(fls. 298/303). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda é referente a exigências de Multas Formais 

decorrentes da ausência de registros de notas fiscais de aquisições nos respectivos 
livros de registros de entradas nos exercícios de 2013 e 2014, totalizando o valor de 
R$ 442.360,23, conforme auto de infração (fls. 02/03). 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos constata-se que estão as 

notas fiscais relacionadas nos levantamentos fiscais (fls. 04/05 e 178) tem como 
natureza das operações vendas destinadas a empresa para ser entregue no local da 
obra, conforme consta do campo informações complementares, entradas a título de 
retornos de produtos que foram destinados a industrialização, remessas recebidas 
de outra empresa de máquinas e ferramentas para uso fora do local da obra, outras 
saídas de mercadorias, remessas para entrega futura, vendas e vendas por conta e 
ordem de terceiros e simples remessas, ocorre que a legislação tributária dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados em cada uma das operações 
realizadas pelo sujeito passivo e nos termos do inciso II, do art. 44 da Lei no 
1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.549/11, todas as operações e prestações 
realizadas devem ser escrituradas no livro próprio e desse texto não se retira 
nenhuma exceção:   

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
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II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e 
nos prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, 
ainda que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela 
Lei 2.549 de 22.12.11). 

 
No presente caso, o sujeito passivo está obrigado à escrituração digital, 

nos termos do artigo 384-C do Regulamento do ICMS, vigente a época e o § 2o do 
referido artigo é claro ao dizer que o contribuinte é obrigado a escriturar e a prestar 
informações fiscais em arquivo digital, referente à totalidade das operações e das 
prestações efetuadas, vejamos:  

 
Art. 384-C. A Escrituração Fiscal Digital – EFD, instituída pelo Ajuste 
SINIEF 2, de 3 de abril de 2009, é constituída em arquivo digital, 
composto pelo conjunto de escrituração de documentos fiscais e de 
outras informações de interesse do fisco, bem assim no registro de 
apuração do ICMS referente às operações e prestações praticadas 
pelo contribuinte. (Redação dada pelo Decreto 5.060 de 09.06.14). 
  
Redação Anterior: (1) Decreto 3.698, de 25.05.09 
Art. 384-C. A Escrituração Fiscal Digital – EFD, instituída pelo 
Convênio 143, de 15 de dezembro de 2006, constitui-se em um 
conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras 
informações de interesse do fisco, bem como no registro de 
apuração do ICMS referente às operações e prestações praticadas 
pelo contribuinte, em arquivo digital. (Redação dada pelo Decreto 
3.519, de 15.10.08). 
  
§2o O contribuinte é obrigado a escriturar e a prestar informações 
fiscais em arquivo digital, referente à totalidade das operações e das 
prestações efetuadas, nos moldes da legislação 
específica. (Redação dada pelo Decreto 5.060 de 09.06.14). 
  
Redação Anterior: (2) Decreto 4.143, de 13.08.10 
§ 2o O contribuinte é obrigado a escriturar e a prestar informações 
fiscais em arquivo digital, referente à totalidade das operações de 
entrada e de saída das aquisições e das prestações, dos 
lançamentos realizados no período fiscal de apuração e de outros 
documentos de informação correlatos, nos moldes do Manual de 
Orientação, Anexo Único ao Ato Cotepe/ICMS 9, de 18 de abril de 
2008, e suas alterações posteriores. (Redação dada pelo Decreto 
4.143, de 13.08.10). 
  

O referido dispositivo também não faz nenhuma exceção quanto às 
operações que devem ser escrituradas e em confronto com os registros efetuados 
nos Registros de Entradas (fls. 51/177 e fls. 182/261) dos exercícios de 2013 e 
2014, constatamos a inexistência dos lançamentos das notas fiscais que deram 
origem aos créditos tributários exigidos por meio do presente auto de infração. 
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Portanto, as alegações do sujeito de que tais notas fiscais foram 
registradas após o melhoramento no momento em que de fato entraram no seu 
estabelecimento para serem instaladas e utilizadas, não foram comprovadas nestes 
autos e ao sujeito passivo seria fácil produzir tal prova, bastava que relacionasse 
cada nota fiscal e indicasse as páginas dos Registros de Entradas em que estas se 
encontravam escrituradas, no entanto este assim não fez. Por outro lado não há 
como afastar a penalidade tendo em vista que o descumprimento do mandamento 
previsto inciso II, do art. 44 da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 
2.549/11 é passível da aplicação de penalidade. Não cabe a alegação de confisco, 
pois tal situação não ocorre no caso em tela, bem como, não cabe a esta instância 
discutir essa matéria. 

 
No entanto, verificado a natureza das operações realizadas por meio das 

notas fiscais relacionadas nos levantamentos fiscais e que a penalidade sugerida 
pelo autuante nos campos 4.15 e 5.15 e prevista na alínea ‘c”, do inciso IV, do art. 
50, da Lei no 1.287/01, com redação dada a Lei no 2.253/09 é aplicável quando se 
tratar de aquisições de mercadorias e neste caso levando-se em consideração a 
natureza das operações entendo que a mesma não se aplica, devendo nesta 
hipótese ser aplicada a penalidade prevista na alínea ‘d”, do inciso X, do art. 50, da 
Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253: 

 
Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
20% 
do valor da operação ou da prestação quando a infração se motivar d
a: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
   
c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
tributados, inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
ainda que não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente; 
  
X – R$ 150,00 por: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
  
d) descumprimento de outras obrigações acessórias previstas na 
legislação tributária; 
 

Desta forma, com a aplicação da penalidade prevista na alínea ‘d”, do 
inciso X, do art. 50, da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253, os 
valores dos créditos tributários ficam alterados conforme demonstrado abaixo: 

 
CAMPO EXERCÍCIO QTD NFE VALOR/MULTA VALOR/CREDITO 

TRIBUTÁRIO 
4.11 2013 39 150 5.850,00 
5.11 2014 3 150 450,00 
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Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento e 

reformando a decisão de primeira instância voto pela procedência em parte do Auto 
de Infração no 2015/001237, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: 

 
1. R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinqüenta reais) parte do campo 

4.11, alterando a penalidade do campo 4.15 para a prevista na alínea ‘d”, do inciso 
X, do art. 50, da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253, mais 
acréscimos legais; 
 

2. R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) parte do campo 5.11, 
alterando a penalidade do campo 5.15 para a prevista na alínea ‘d”, do inciso X, do 
art. 50, da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253, com os acréscimos 
legais; e ABSOLVENDO dos valores de: 

 
1. R$ 383.159,43 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinqüenta e nove 

reais e quarenta e três centavos), parte do campo 4.11; 
 

2. R$ 52.900,80 (cinquenta e dois mil, novecentos reais e oitenta 
centavos), parte do campo 5.11. 
 

É o voto. 
 
 

DECISÃO 
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O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-
lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2015/001237 para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), referente a 
parte do campo 4.11 e R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), referente a parte 
do campo 5.11, mais os acréscimos legais; e absolver no valor R$ 383.159,43 
(trezentos e oitenta  e três mil, cento e cinquenta nove reais e quarenta e três 
centavos), referente a parte do campo 4.11 e R$ 52.900,80 (cinquenta e dois mil, 
novecentos reais e oitenta centavos), referente a parte do campo 5.11. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, José Cândido de 
Moraes, Paloma Arruda Ferreira Pincinato e José Wagner Pio de Santana. Presidiu 
a sessão de julgamento aos vinte e um dias do mês de setembro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 06 dias do mês de dezembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Guilherme Trindade Meira Costa  
Conselheiro relator 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Autor do Acórdão 


