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ACÓRDÃO No:                               024/2016  
PROCESSO No:              2014/6640/500084 
REEXAME NECESSÁRIO No:   3.378 
AUTO DE INFRAÇÃO No:              2014/000370 
REQUERENTE:              FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO:               DISMOBRÁS IMP EXP DIST MÓVEIS E ELET 
LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:   29.392.084-2 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA FORMAL. 
PROCEDÊNCIA. É sujeito a aplicação de multa formal pelo não-registro de notas 
fiscais eletrônicas de entradas de mercadorias no livro fiscal próprio de Escrituração 
Fiscal Digital – EFD. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2012/000370, para reclamar do contribuinte acima qualificado a multa 
formal pelo não registro no livro fiscal próprio (EFD) de notas Fiscais Eletrônicas do 
exercício de 2010, no valor de R$ 6.413,30. 

 
Anexaram-se aos autos demonstrativos de notas fiscais de entradas, livro 

registro de entradas, intimações, requerimentos, procuração, documentos auxiliares 
das notas fiscais (DANFES)  e demais documentos (fls. 04/185).  
 

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta e, 
tempestivamente, apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 
187/192): 

 
Que a imposição de penalidade pecuniária simplesmente por ter a 
impugnante deixado de escriturar algumas notas fiscais de entrada 
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 
ser reduzida ou relevada. Que ao verificar divergências em sua 
escrita fiscal formulou requerimento no sentido de retificar seus 
arquivos, com a inclusão dos documentos faltantes. Que a Sefaz 
quedou-se inerte quanto ao pleito de modo a impedir a retificação. 
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Que em relação à parte das mercadorias constantes das notas 
fiscais não deve o ICMS porque são da substituição tributária. 
 

A defesa fez a juntada de procuração, documentos pessoais, 
levantamento e DANFES em que se apóia. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.228/230), aduz que:  
 

“O autor do procedimento não observou o prazo de três dias para a 
entrega à repartição onde o processo com o documento de 
formalização do crédito tributário deve ser preparado ou instruído. 
Que o lavrou em 28.02.2014 e somente o entregou ao órgão 
formalizador em 10.04.2014. Também não anexou aos autos as 
notas fiscais relacionadas no levantamento de fls. 04, sendo que as 
mesmas foram juntadas pela impugnante (fls. 196/200). Que o autor 
não juntou nenhum documento que comprove que houve resposta ao 
pedido do contribuinte de retificação de seus arquivos. Que tal 
requerimento fora feito quase um ano antes da intimação do auto de 
infração ao sujeito passivo e não houve resposta”.  
 

Colacionou a legislação de regência e Acórdãos pertinentes, conheceu da 
impugnação e sem adentrar ao mérito julgou NULO o auto de infração nº 
2014/000370. 
 

 Em manifestação de fls. 231/234 o Representante Fazendário endossa na 
íntegra a decisão prolatada. 

  
Notificado da decisão e do parecer da REFAZ o sujeito passivo quedou-se 

silente.   
 
Em sessão de julgamento do dia 16 de setembro de 2015, o 

Representante Fazendário refluiu da sua fala escrita para adotar nova postura em 
defesa oral pela procedência da reclamação. Diante do fato, o presidente do 
COCRE houve por bem retirar o processo do julgamento para as providências 
deliberadas na Resolução nº 013/2015, de fls. 242. 

 
Em atendimento à Resolução nº 013/2015 de fls. 242 o Representante da 

Fazenda proferiu nova manifestação por escrito em que refluiu de sua posição 
anterior que endossava a sentença singular que assentou a nulidade ao feito. Disse 
que as convicções da julgadora, amparadas nos prazos procedimentais, não podem 
prevalecer porque estes prazos não servem para a contestação da recorrente por 
serem inerentes à administração tributária. Que não houve prejuízo ao sujeito 
passivo e muito menos justificativa para a decisão pela nulidade. Pugnou pela 
reforma da decisão singular para pedir seja julgado procedente o auto de infração 
em apreço. 
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Notificado do novo parecer da REFAZ o sujeito passivo quedou-se silente.   

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência é para reclamar do 
contribuinte acima qualificado a multa formal pelo não registro no livro fiscal próprio 
(EFD) de notas Fiscais Eletrônicas do exercício de 2010, no valor de R$ 6.413,30.  

 
                 As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse da 
Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o 
fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações acessórias existem 
em função da obrigação principal e assim gravitam em sua órbita. 
 

      O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na lei, 
por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, é 
suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum outro 
evento para criar a obrigação de dar. 
 

      O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 
previsão da lei. 

 
Em que pesem as convicções da julgadora, em acuidade que lhe é 

peculiar, não podemos, desta feita, alinhavar nossas razões com o seu 
entendimento quanto à suposta inobservância de prazos por parte da autoridade 
lançadora. É como bem disse o Representante Fazendário: 

 
“Não podem prevalecer porque estes prazos não servem para a contestação da 

recorrente por serem inerentes à administração tributária. Não houve prejuízo ao sujeito 
passivo e muito menos justificativa para a decisão pela nulidade”. 

 
A legislação de regência é clara no sentido da obrigatoriedade de registro 

de todas as entradas de mercadorias. Vejamos: 
 
LEI 1.287/01 (CTE) 
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Seção XVIII - Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis  

Subseção I - Das Obrigações  

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 

(...); 

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). 

Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que contribuinte 
substituto ou substituído; 

  

DO REGULAMENTO DO ICMS (RICMS) 
 

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) 

§ 1o São também escriturados os documentos fiscais relativos às aquisições de 
mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento adquirente, bem como os pertinentes 
aos serviços utilizados nessas operações. 

§ 2o Os lançamentos devem ser feitos operação a operação, em ordem 
cronológica, das entradas efetivas no estabelecimento ou à data da aquisição ou do 
desembaraço aduaneiro na hipótese do § 1o. 

§ 3o Os lançamentos devem ser feitos documento por documento, desdobrados 
em tantas linhas quantas forem as naturezas das operações, segundo o CFOP, nas colunas 
próprias, da seguinte forma: 

 
      Do exposto forçoso concluir que o sujeito passivo torna-se suscetível à 

aplicação de multa formal pelo não-registro de notas fiscais eletrônicas de entradas 
de mercadorias no livro fiscal próprio de Escrituração Fiscal Digital – EFD. 
 

Desta forma pugno pela REFORMA da decisão singular que assentou a 
nulidade para, em reexame necessário, adotar posição pela PROCEDÊNCIA do feito 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do valor lançado a título de multa formal 
no campo 4.11 do auto de infração nº 2014/000370. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 

 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância e julgar PROCEDENTE a reclamação tributária 
constante do auto de infração nº 2014/000370 para condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do valor de R$ 6.413,30 (seis mil, quatrocentos e treze reais e trinta 
centavos) referente ao campo 4.11 do auto de infração nº 2014/000370. O Sr. Hyun 
Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, José Wagner Pio 
de Santana, Osmar Defante e Regina Alves Pinto. Presidiu a sessão de julgamento, 
aos 24 dias do mês de fevereiro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 29 dias do mês de março de 2016. 
 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 
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