
                                                                     
 
 
 
                                                                         

 

 
 
ACÓRDÃO  No:                            003/2016 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO 
SUJEITO PASSIVO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
ICMS. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADA DE MERCADORIAS 
correspondente à operação ou prestação realizada por contribuinte configura 
infração à legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa 
formal por descumprimento de obrigação acessór
Lei 1.287/2001. 
 
 
RELATÓRIO 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu credito tributário atr

de infração n° 2014/000848 
inauguralreferente à multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 
entrada. 

 
Foram anexados aos autos 

Cadastrais, consulta a optante, levantamento de notas fiscais de entradas não 
registradas, notas fiscais e livros de registro de entradas

 
 A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 116), 

apresentando impugnação, tempestivamente com as seguintes alegações (fls. 
117).  

Que houve troca dos números das notas fiscais no registro do livro ; que 
a nota fiscal n° 96639 não foi l
números das notas fiscais estarem divergentes, foi cumprida a obrigação 
acessória. 

 
Com sentença prolatada em Primeira Instância e em análise aos autos e 

em suas razões, o Julgador Singular conhece da IMPUGNAÇÃO apr
nega-lhe provimento e julga PROCEDENTE o auto de infração n° 2014/000848 
CONDENANDO a 
557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) com a 
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:                            003/2016  

                     2014/6880/500083 
AUTO DE INFRAÇÃO No:            2014/000848 
SUJEITO PASSIVO:  MINIMERCADO ISABELA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:        29.340.7681-1 

            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADA DE MERCADORIAS – A falta de registro de documento fiscal 
correspondente à operação ou prestação realizada por contribuinte configura 
infração à legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44, II

A Fazenda Pública Estadual constituiu credito tributário atr
de infração n° 2014/000848 contra o contribuinte qualificado na
inauguralreferente à multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 

Foram anexados aos autos intimação, Boletim de Informações 
Cadastrais, consulta a optante, levantamento de notas fiscais de entradas não 
registradas, notas fiscais e livros de registro de entradas (fls. 04/115).

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 116), 
apresentando impugnação, tempestivamente com as seguintes alegações (fls. 

Que houve troca dos números das notas fiscais no registro do livro ; que 
a nota fiscal n° 96639 não foi localizada nem registrada; que apesar dos 
números das notas fiscais estarem divergentes, foi cumprida a obrigação 

Com sentença prolatada em Primeira Instância e em análise aos autos e 
em suas razões, o Julgador Singular conhece da IMPUGNAÇÃO apr

lhe provimento e julga PROCEDENTE o auto de infração n° 2014/000848 
NDENANDO a autuada ao pagamento da multa formal no valor de R$ 

557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) com a 
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MINIMERCADO ISABELA LTDA  

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
A falta de registro de documento fiscal 

correspondente à operação ou prestação realizada por contribuinte configura 
infração à legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa 

ia, prevista no art. 44, II da 

A Fazenda Pública Estadual constituiu credito tributário através do auto 
contra o contribuinte qualificado na peça 

inauguralreferente à multa formal pela falta de registro de notas fiscais de 

intimação, Boletim de Informações 
Cadastrais, consulta a optante, levantamento de notas fiscais de entradas não 

(fls. 04/115). 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 116), 
apresentando impugnação, tempestivamente com as seguintes alegações (fls. 

Que houve troca dos números das notas fiscais no registro do livro ; que 
ocalizada nem registrada; que apesar dos 

números das notas fiscais estarem divergentes, foi cumprida a obrigação 

Com sentença prolatada em Primeira Instância e em análise aos autos e 
em suas razões, o Julgador Singular conhece da IMPUGNAÇÃO apresentada, 

lhe provimento e julga PROCEDENTE o auto de infração n° 2014/000848 
ao pagamento da multa formal no valor de R$ 

557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) com a  



                                                                     
 
 
 
                                                                         

 

penalidade do campo 4.15
o contribuinte do valor da condenação. 

 
Intimado da decisão de primeira instancia nas fls:121,122

 o Sujeito Passivo apresentou recurso voluntario, tempestivamente, às fls:123 
com as seguintes alegações

 
Que nos autos de infrações constantes no processo supra

vez que não procedeu à escrituração das notas fiscais constantes nos autos 
por não ter sido ela a solicitante das mercadorias, compradora ou recebedora, 
motivo pelo qual vem requerer al
das empresas emitentes dos documentos para apresentar o real ocorrido e o 
destino das mercadorias.

 
A Representação Fazendária

LHE o provimento e acolhe a Sentença proferida em Prim
julgar PROCEDENTE o Auto de Infração n° 2014/000848.

 
          É o relatório. 
 
 
VOTO 
 

A presente demanda refere
entradas. 

 
Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso II da Lei 

1.287/01 c/c art. 247 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 
2.912/06, tipificados no campo 4.13 do auto de infração.

 
A penalidade aplicada está prevista no art. 50, inciso IV, alínea 

Lei nº 1.287/01, sugerida no campo 4.15 do auto
 
Em análise de mérito do auto de infração que trata de
registro de notas fiscais de entrada
realizada por contribuinte configura infração à legislação tributária, o que impõe 
ao Fisco a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 
obrigação acessória, prevista no art. 44, II da lei 1.287/01.
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penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais, pedindo para que intime
o contribuinte do valor da condenação.  

Intimado da decisão de primeira instancia nas fls:121,122
o Sujeito Passivo apresentou recurso voluntario, tempestivamente, às fls:123 

com as seguintes alegações: 

Que nos autos de infrações constantes no processo supra
vez que não procedeu à escrituração das notas fiscais constantes nos autos 
por não ter sido ela a solicitante das mercadorias, compradora ou recebedora, 
motivo pelo qual vem requerer além do cancelamento das multas a intimação 
das empresas emitentes dos documentos para apresentar o real ocorrido e o 
destino das mercadorias. 

Representação Fazendária acata o RECURSO VOLUNTÁRIO; NEGA
LHE o provimento e acolhe a Sentença proferida em Prim
julgar PROCEDENTE o Auto de Infração n° 2014/000848. 

 

presente demanda refere-se à falta de registro de notas fiscais de 

Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso II da Lei 
1.287/01 c/c art. 247 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 
2.912/06, tipificados no campo 4.13 do auto de infração. 

A penalidade aplicada está prevista no art. 50, inciso IV, alínea 
Lei nº 1.287/01, sugerida no campo 4.15 do auto de infração

Em análise de mérito do auto de infração que trata de multa formal
registro de notas fiscais de entrada, correspondente à operação ou prestação 
realizada por contribuinte configura infração à legislação tributária, o que impõe 

o a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 
ssória, prevista no art. 44, II da lei 1.287/01. 

 
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;
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, mais acréscimos legais, pedindo para que intime-se 

Intimado da decisão de primeira instancia nas fls:121,122 
o Sujeito Passivo apresentou recurso voluntario, tempestivamente, às fls:123 

Que nos autos de infrações constantes no processo supra-citado, uma 
vez que não procedeu à escrituração das notas fiscais constantes nos autos 
por não ter sido ela a solicitante das mercadorias, compradora ou recebedora, 

ém do cancelamento das multas a intimação 
das empresas emitentes dos documentos para apresentar o real ocorrido e o 

acata o RECURSO VOLUNTÁRIO; NEGA-
LHE o provimento e acolhe a Sentença proferida em Primeira Instância, para 

à falta de registro de notas fiscais de 

Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso II da Lei nº 
1.287/01 c/c art. 247 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 

A penalidade aplicada está prevista no art. 50, inciso IV, alínea c da 
ração. 

multa formal pela falta de 
correspondente à operação ou prestação 

realizada por contribuinte configura infração à legislação tributária, o que impõe 
o a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 

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

escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma               
e nos prazos normativos, as operações ou prestações 

uinte substituto ou substituído; 



                                                                     
 
 
 
                                                                         

 

 Os números relacionados na impugnação às fls, 117 não tem qualquer 
relação e não são nem parecidos com os números dos documentos fiscais, não 
podendo ser considerados para afastar o ilícito

 
 Além disso, a impugnante não juntou nenhuma prova de suas 

alegações, contrariando o disposto no art. 45, inciso I da Lei n° 1.288/01. 
Portanto entendo que está caracterizado o descumprimento da obrigação 
acessória. 
  
                  Vistos, a
voluntario, nego-lhe provimento, confirmo a decisão de primeira instância e 
julgo Procedente a reclamação tributária constante no auto de infração 
2014/000848 e conden
valor de R$ 557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete 
centavos) com a penalidade do campo 4.1

 
É o voto.
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o

por unanimidade, conhecer do recurso voluntário, e negar
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente
infração 2014/000848 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor d
sessenta e sete centavos)
O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela fazenda 
pública. Participaram da sessão de julgamento os cons
de Lima, Rui José Diel, Guilherme Trindade Meira Costa, José Wagner Pio de 
Santana, Paloma Arruda Ferreira Pincinato e João Alberto Barbosa Dias. 
Presidiu a sessão de julgamento ao
conselheiro Suzano Lino Marques.

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUR

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 
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Os números relacionados na impugnação às fls, 117 não tem qualquer 

relação e não são nem parecidos com os números dos documentos fiscais, não 
nsiderados para afastar o ilícito fiscal descrito na inici

Além disso, a impugnante não juntou nenhuma prova de suas 
alegações, contrariando o disposto no art. 45, inciso I da Lei n° 1.288/01. 
Portanto entendo que está caracterizado o descumprimento da obrigação 

Vistos, analisados e discutidos os autos, conheço do recurso 
lhe provimento, confirmo a decisão de primeira instância e 

julgo Procedente a reclamação tributária constante no auto de infração 
e condeno o sujeito passivo ao pagamento do c
557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete 

centavos) com a penalidade do campo 4.15 do auto de infração. 

voto. 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
por unanimidade, conhecer do recurso voluntário, e negar-
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente
infração 2014/000848 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 

centavos) referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. 
O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela fazenda 

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros
de Lima, Rui José Diel, Guilherme Trindade Meira Costa, José Wagner Pio de 
Santana, Paloma Arruda Ferreira Pincinato e João Alberto Barbosa Dias. 
Presidiu a sessão de julgamento aos sete dias do mês de dezembro 

Suzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUR
FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezoito dias do mês de janeiro

                                           João Alberto Barbosa Dias 
Vice-Presidente 

                                             Felipe Falcão De Lima 
Conselheiro Relator 
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Os números relacionados na impugnação às fls, 117 não tem qualquer 
relação e não são nem parecidos com os números dos documentos fiscais, não 

fiscal descrito na inicial. 

Além disso, a impugnante não juntou nenhuma prova de suas 
alegações, contrariando o disposto no art. 45, inciso I da Lei n° 1.288/01. 
Portanto entendo que está caracterizado o descumprimento da obrigação 

nalisados e discutidos os autos, conheço do recurso 
lhe provimento, confirmo a decisão de primeira instância e 

julgo Procedente a reclamação tributária constante no auto de infração 
ujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 

557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete 
5 do auto de infração.  

ontribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
-lhe provimento para 

confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração 2014/000848 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 

557,67 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 
, mais os acréscimos legais. 

O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela fazenda 
elheiros Felipe Falcão 

de Lima, Rui José Diel, Guilherme Trindade Meira Costa, José Wagner Pio de 
Santana, Paloma Arruda Ferreira Pincinato e João Alberto Barbosa Dias. 

dezembro de 2015, o 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
janeiro de 2016. 


