
 
 
 
 

                                                                                  

 

ACORDÃO No                             
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 

 
 
EMENTA 
 
 
 ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS E MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE 
NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS TRIBUTÁVEIS NO LIVRO REGISTRO DE 
ENTRADAS – A falta de registro de operações de entrada de mercadorias configura 
duas infrações distintas, concomitantemente, o que 
ICMS devido, nos termos da
a aplicação de multa proporcional por descumprimento de obrigação acessória, 
prevista no inciso II do art. 44, da mesma Lei. 
 
 
RELATÓRIO 
 
          

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2013/001819
recolher ICMS relativo a omissão de receitas, proveniente de vendas de mercadorias 
tributáveis e multa formal referente a falta de registro de notas fiscais de entradas 
pelo período 01.01.2011 à

 
Foram anexados aos autos Levantamento das Notas Fiscais de Entradas 

não Registradas, demonstrativo da receita bruta acumulada, cópia do livro registro 
de entradas, Declaração anual do Simples Nacional, DANFE/Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal, (fls. 05/256).

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Direta (fls. 03) 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
258/259): 

 
Que 
extravio dos 
378/2013 lavrado em 13.08.2013;
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                            007/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.236 

2013/6430/500282 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001819 

JOÃO DA CRUZ PEREIRA SILVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.059.282-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
 

OMISSÃO DE RECEITAS E MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE 
NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS TRIBUTÁVEIS NO LIVRO REGISTRO DE 

A falta de registro de operações de entrada de mercadorias configura 
duas infrações distintas, concomitantemente, o que legitima o Fisco a exigência do 
ICMS devido, nos termos da alínea d, inciso I, Art. 21, da Lei 1.287/2001, bem como 

proporcional por descumprimento de obrigação acessória, 
a no inciso II do art. 44, da mesma Lei.  

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/001819, contra o contribuinte qualificado na inicial, 

recolher ICMS relativo a omissão de receitas, proveniente de vendas de mercadorias 
tributáveis e multa formal referente a falta de registro de notas fiscais de entradas 

01.01.2011 à 31.12.2012.   

Foram anexados aos autos Levantamento das Notas Fiscais de Entradas 
não Registradas, demonstrativo da receita bruta acumulada, cópia do livro registro 
de entradas, Declaração anual do Simples Nacional, DANFE/Documento Auxiliar da 

(fls. 05/256). 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Direta (fls. 03) 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que a exigência fiscal deverá ser cancelada, tendo em vista o 
extravio dos documentos conforme o boletim de ocorrência n.
378/2013 lavrado em 13.08.2013; 
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JOÃO DA CRUZ PEREIRA SILVA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OMISSÃO DE RECEITAS E MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE 
NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS TRIBUTÁVEIS NO LIVRO REGISTRO DE 

A falta de registro de operações de entrada de mercadorias configura 
Fisco a exigência do 

da Lei 1.287/2001, bem como 
proporcional por descumprimento de obrigação acessória, 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o contribuinte qualificado na inicial, por deixar de 

recolher ICMS relativo a omissão de receitas, proveniente de vendas de mercadorias 
tributáveis e multa formal referente a falta de registro de notas fiscais de entradas 

Foram anexados aos autos Levantamento das Notas Fiscais de Entradas 
não Registradas, demonstrativo da receita bruta acumulada, cópia do livro registro 
de entradas, Declaração anual do Simples Nacional, DANFE/Documento Auxiliar da 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Direta (fls. 03) 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

a exigência fiscal deverá ser cancelada, tendo em vista o 
documentos conforme o boletim de ocorrência n. 



 
 
 
 

                                                                                  

 

Que foi protocolado 
empresa no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não 
houve escrituração fiscal, sendo que todos os 
extraviados, ficando impossibilitado de comprovar o registro dos 
documentos ora mencionados.
 

Sobreveio a sentença de primeira instância às (fls. 
preliminares, firmando entendimento no mérito

 
Que 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não houve 
escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
extraviados, ficando impossibilitado de
documentos mencionados
 
Que 
lavratura do auto de infração, não fundamenta a invalidação do 
mesmo
 
Que os 
livros, bem como, caracterizam a omissão do registro e 
conseqüentemente a
 
Que a multa prevista por extravio de documentos se refere a falta de 
zelo por parte do contribuinte em manter em sua guarda os livros 
fiscais no prazo estabelecido pela legislação
 
Que a impugnante se restringiu ao fato 
documentos por si só, estava amparada dos efeitos da ação fiscal, 
não fez juntada de nenhum documento que descaracterize a 
cobrança do ICMS reclamado, conforme estabelece o Art. 45 da lei 
1288/2001.

 
Desta forma, o ilustre julgado

impugnação apresentada para negar
infração de nº 2013/001
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

 
Campo 4.11: No valor de R$ 745,49 (setece

e quarenta e nove centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos 
legais; 

 
Campo 5.11: No valor de R$ 4.751,12 (quatro mil

e um reais e doze centavos), com a penalidade do campo 5.15, mais ac
legais; 
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Que foi protocolado documento em 23.07.2013, informando que a 
empresa no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não 
houve escrituração fiscal, sendo que todos os 
extraviados, ficando impossibilitado de comprovar o registro dos 
documentos ora mencionados. 

Sobreveio a sentença de primeira instância às (fls. 
preliminares, firmando entendimento no mérito: 

Que a autuada tenda descaracterizar a peça básica alegando que no 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não houve 
escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
extraviados, ficando impossibilitado de comprovar o registro dos 
documentos mencionados; 

Que o fato de ter sido extraviados todos os documentos após a 
lavratura do auto de infração, não fundamenta a invalidação do 
mesmo; 

Que os documentos e levantamentos, atestam a autenticidade dos 
livros, bem como, caracterizam a omissão do registro e 
conseqüentemente a presunção da omissão das saídas;

Que a multa prevista por extravio de documentos se refere a falta de 
zelo por parte do contribuinte em manter em sua guarda os livros 
fiscais no prazo estabelecido pela legislação; 

Que a impugnante se restringiu ao fato de que com o extravio dos 
documentos por si só, estava amparada dos efeitos da ação fiscal, 
não fez juntada de nenhum documento que descaracterize a 
cobrança do ICMS reclamado, conforme estabelece o Art. 45 da lei 
1288/2001. 

Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada para negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de 

2013/001819, para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: 

Campo 4.11: No valor de R$ 745,49 (setecentos e quarenta e cinco reais 
e quarenta e nove centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos 

Campo 5.11: No valor de R$ 4.751,12 (quatro mil, setecentos e cinquenta 
e um reais e doze centavos), com a penalidade do campo 5.15, mais ac
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em 23.07.2013, informando que a 
empresa no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não 
houve escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
extraviados, ficando impossibilitado de comprovar o registro dos 

Sobreveio a sentença de primeira instância às (fls. 276/280), sem 

izar a peça básica alegando que no 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não houve 
escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 

comprovar o registro dos 

sido extraviados todos os documentos após a 
lavratura do auto de infração, não fundamenta a invalidação do 

documentos e levantamentos, atestam a autenticidade dos 
livros, bem como, caracterizam a omissão do registro e 

presunção da omissão das saídas; 

Que a multa prevista por extravio de documentos se refere a falta de 
zelo por parte do contribuinte em manter em sua guarda os livros 

de que com o extravio dos 
documentos por si só, estava amparada dos efeitos da ação fiscal, 
não fez juntada de nenhum documento que descaracterize a 
cobrança do ICMS reclamado, conforme estabelece o Art. 45 da lei 

r de primeira instância conhece da 
lhe provimento, julgando procedente o auto de 

o sujeito passivo ao pagamento dos 

ntos e quarenta e cinco reais 
e quarenta e nove centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos 

setecentos e cinquenta 
e um reais e doze centavos), com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos 



 
 
 
 

                                                                                  

 

Campo 6.11: No valor de R$ 5.287,15 (cinco mil
reais e quinze centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais acréscimos legais;

 
Campo 7.11: No valor de R$ 36.830,40 (trinta e seis mil

trinta reais e quarenta centavos), com a penalidade do campo 7.15, mais acréscimos 
legais; 

 
 O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurso voluntário (fls. 

284/287), sem preliminar, pede tratamento jurídico diferenciado previsto 
constitucionalmente às Micro e 
ser orientadora e não punitiva e, diante de tais fatos requer o reconhecimento da 
inconstitucionalidade das penalidades previstas nos campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15, 
com os respectivos valores previstos nos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11
total de reconhecimento e aplicação da legislação vigente a época dos fatos e seja 
reduzida as multas do valor total de R$ 47.614,16, por ser medida de justiça e 
direito. 

 
De outro lado,

290/291), pede a confirmação da decisão singular, por seus próprios fundamentos.
 

 Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.
conformidade com o art. 5º
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais.
 
                É o Relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo cont
requisitos para a admissão, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do 
parágrafo único, do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo 
conhecimento. 

 
O sujeito passivo não apresenta nenhum fato novo em sua peça recurs

seus argumentos são reprise da peça impugnatória, já tendo sido amplamente 
refutados pelo julgador singular.

 
O auto de infração em litígio trata

presunção, decorrente da falta de escrituração de notas fiscais de entradas,
mercadorias tributadas e pela mesma razão a conseqüente aplicação de multa 
formal, relativos aos exercícios de 2011 e 2012.
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Campo 6.11: No valor de R$ 5.287,15 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete 
reais e quinze centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais acréscimos legais;

Campo 7.11: No valor de R$ 36.830,40 (trinta e seis mil
trinta reais e quarenta centavos), com a penalidade do campo 7.15, mais acréscimos 

O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurso voluntário (fls. 
284/287), sem preliminar, pede tratamento jurídico diferenciado previsto 

nstitucionalmente às Micro e Pequenas Empresas alegam que a fiscalização deve 
ser orientadora e não punitiva e, diante de tais fatos requer o reconhecimento da 
inconstitucionalidade das penalidades previstas nos campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15, 

ctivos valores previstos nos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11
total de reconhecimento e aplicação da legislação vigente a época dos fatos e seja 
reduzida as multas do valor total de R$ 47.614,16, por ser medida de justiça e 

De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às (fls. 
), pede a confirmação da decisão singular, por seus próprios fundamentos.

Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota, na íntegra, a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais. 

 

O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo cont
requisitos para a admissão, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do 
parágrafo único, do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo 

O sujeito passivo não apresenta nenhum fato novo em sua peça recurs
seus argumentos são reprise da peça impugnatória, já tendo sido amplamente 
refutados pelo julgador singular. 

O auto de infração em litígio trata-se de omissão de receitas por 
presunção, decorrente da falta de escrituração de notas fiscais de entradas,
mercadorias tributadas e pela mesma razão a conseqüente aplicação de multa 
formal, relativos aos exercícios de 2011 e 2012. 
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duzentos e oitenta e sete 
reais e quinze centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais acréscimos legais; 

Campo 7.11: No valor de R$ 36.830,40 (trinta e seis mil, oitocentos e 
trinta reais e quarenta centavos), com a penalidade do campo 7.15, mais acréscimos 

O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurso voluntário (fls. 
284/287), sem preliminar, pede tratamento jurídico diferenciado previsto 

que a fiscalização deve 
ser orientadora e não punitiva e, diante de tais fatos requer o reconhecimento da 
inconstitucionalidade das penalidades previstas nos campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15, 

ctivos valores previstos nos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11, no valor 
total de reconhecimento e aplicação da legislação vigente a época dos fatos e seja 
reduzida as multas do valor total de R$ 47.614,16, por ser medida de justiça e 

REFAZ, em parecer às (fls. 
), pede a confirmação da decisão singular, por seus próprios fundamentos. 

Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.292), em 
1.288/2001, onde adota, na íntegra, a 

manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 

O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo contém todos  os 
requisitos para a admissão, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do 
parágrafo único, do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo 

O sujeito passivo não apresenta nenhum fato novo em sua peça recursal, 
seus argumentos são reprise da peça impugnatória, já tendo sido amplamente 

se de omissão de receitas por 
presunção, decorrente da falta de escrituração de notas fiscais de entradas, de 
mercadorias tributadas e pela mesma razão a conseqüente aplicação de multa 



 
 
 
 

                                                                                  

 

As pretensões contidas nos campos 4.1 e 5.1, tem respaldo no Art. 26, 
inciso I e Art. 34 da Lei Complementar nº 123/2006, e ain
da Resolução CGSN nº 30/2008, bem como no Art. 21, inciso I, alínea “d” da Lei 
Estadual nº 1.287/2001, assim descritas:

 
Lei Complementar nº 123/2006:
 

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simple
 
I – 
de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor.
 
Art. 34. Aplicam
porte optantes pelo Simples Nacional todas as pre
omissão de receita existentes nas legislações de regência dos 
impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.

 
Resolução CGSN nº 30/2008:
 

Art. 13. Constitui infração,
ação ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou EPP, 
optante que importe em inobservância das normas do Simples 
nacional. 
 
Art. 14. Considera
constatada:
 
I – 
 

Lei Estadual nº 1.287/2001:
 
Art. 21. Presume
provam em contrário:
 
I – 
 
(...)
 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente:

 
                 Está clara aí, a existência de pressupostos para e exigência do ICMS, 
devido a ocorrência do fato gerador, pela ausência da escrituração fiscal de notas 
fiscais de entradas de mercadorias, além do que o sujeito passivo não demonstrou 
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As pretensões contidas nos campos 4.1 e 5.1, tem respaldo no Art. 26, 
inciso I e Art. 34 da Lei Complementar nº 123/2006, e ainda no Art. 13 e 14, inciso I, 
da Resolução CGSN nº 30/2008, bem como no Art. 21, inciso I, alínea “d” da Lei 
Estadual nº 1.287/2001, assim descritas: 

Lei Complementar nº 123/2006: 

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

 emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, 
de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor.

Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional todas as pre
omissão de receita existentes nas legislações de regência dos 
impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.

Resolução CGSN nº 30/2008: 

Art. 13. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda 
ação ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou EPP, 
optante que importe em inobservância das normas do Simples 
nacional.  

Art. 14. Considera-se também ocorrida infração quando 
constatada: 

 omissão de receitas; 

Lei Estadual nº 1.287/2001: 

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo 
provam em contrário: 

 o fato de a escrituração indicar: 

(...) 

d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente: 

aí, a existência de pressupostos para e exigência do ICMS, 
devido a ocorrência do fato gerador, pela ausência da escrituração fiscal de notas 
fiscais de entradas de mercadorias, além do que o sujeito passivo não demonstrou 
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As pretensões contidas nos campos 4.1 e 5.1, tem respaldo no Art. 26, 
da no Art. 13 e 14, inciso I, 

da Resolução CGSN nº 30/2008, bem como no Art. 21, inciso I, alínea “d” da Lei 

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte 
s Nacional ficam obrigadas a: 

emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, 
de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor. 

se à microempresa e à empresa de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de 
omissão de receita existentes nas legislações de regência dos 
impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional. 

para os fins desta Resolução, toda 
ação ou omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou EPP, 
optante que importe em inobservância das normas do Simples 

se também ocorrida infração quando 

se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo 

d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 

aí, a existência de pressupostos para e exigência do ICMS, 
devido a ocorrência do fato gerador, pela ausência da escrituração fiscal de notas 
fiscais de entradas de mercadorias, além do que o sujeito passivo não demonstrou 



 
 
 
 

                                                                                  

 

através de documento hábil e 
consignadas nos respectivos documentos fiscais.                     

 
A legitimidade do lançamento contido nos campos 6.1 e 7.1 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
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 somente se deu através da Resolução CGSN nº 
94 de 29 de novembro de 2011, portanto após o período em que se refere a 
cobrança da multa formal, senão vejamos:
  
 
                 Resolução CGSN nº 94 de 29 de novembro de 2011 
 
                 Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples nacional deverá adotar para 
os registros e controles das operações e prestações por elas realizadas:
 
                 III – Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1
escrituração dos documentos fiscais relativos ás 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.                            
 
                 Por todo o exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de primeira 
instância que julgou procedente o auto de infração nº 2013/001819, para julgar 
procedente em parte o referido auto, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
créditos tributários nos valores de 
quarenta e nove centavos), R$
reais e doze centavos), R$ 36.830,40( trinta e seis mil, oitocentos e trinta reais e 
quarenta centavos), referentes aos campos 4.11,5.11 e 7.11, respectivamente, mais 
os acréscimos legais e absolver o suje
de R$ 5.287,15( cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos, 
referente ao campo 6.11. 
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através de documento hábil e idôneo, a inocorrência das operações mercantis 
consignadas nos respectivos documentos fiscais.                      

A legitimidade do lançamento contido nos campos 6.1 e 7.1 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, 

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

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 6.1 é pela falta de registro de notas fiscais de entradas no 
respectivo livro, cuja exigibilidade somente se deu através da Resolução CGSN nº 

mbro de 2011, portanto após o período em que se refere a 
cobrança da multa formal, senão vejamos: 

Resolução CGSN nº 94 de 29 de novembro de 2011  

Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples nacional deverá adotar para 
registros e controles das operações e prestações por elas realizadas:

Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1
escrituração dos documentos fiscais relativos ás entradas de mercadorias ou bens e 

viços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer 
título pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS.                            

Por todo o exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de primeira 
procedente o auto de infração nº 2013/001819, para julgar 

procedente em parte o referido auto, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
tributários nos valores de  R$ 745,49 (setecentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos), R$ 4.751,12 (quatro mil, setecentos e cinqüenta e um 
reais e doze centavos), R$ 36.830,40( trinta e seis mil, oitocentos e trinta reais e 
quarenta centavos), referentes aos campos 4.11,5.11 e 7.11, respectivamente, mais 
os acréscimos legais e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor 
de R$ 5.287,15( cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos, 
referente ao campo 6.11.                                  
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idôneo, a inocorrência das operações mercantis 

A legitimidade do lançamento contido nos campos 6.1 e 7.1 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, 

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

e nos prazos legais, 
as operações ou prestações que realizar, ainda que contribuinte substituto 

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 somente se deu através da Resolução CGSN nº 

mbro de 2011, portanto após o período em que se refere a 

 

Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples nacional deverá adotar para 
registros e controles das operações e prestações por elas realizadas: 

Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A , destinado à 
escrituração dos documentos fiscais relativos ás entradas de mercadorias ou bens e 

viços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer 
título pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS.                             

Por todo o exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de primeira 
procedente o auto de infração nº 2013/001819, para julgar 

procedente em parte o referido auto, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
R$ 745,49 (setecentos e quarenta e cinco reais e 

4.751,12 (quatro mil, setecentos e cinqüenta e um 
reais e doze centavos), R$ 36.830,40( trinta e seis mil, oitocentos e trinta reais e 
quarenta centavos), referentes aos campos 4.11,5.11 e 7.11, respectivamente, mais 

ito passivo da imputação que lhe faz no valor 
de R$ 5.287,15( cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos, 



 
 
 
 

                                                                                  

 

 
 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
unanimidade, em recurso voluntário, reformar a decisão de primeira instância, que 
julgou procedente o auto de infração n
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 745,49 (setecentos e quaren
cinco reais e quarenta e nove centavos), R$ 4.751,12 (quatro mil, setecentos e 
cinqüenta e um reais e doze centavos), R$ 36.830,40( trinta e seis mil, oitocentos e 
trinta reais e quarenta centavos), referentes aos campos 4.11,5.11 e 7.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 5.287,15( cinco mil, duzentos e oitenta e sete 
reais e quinze centavos, referente ao campo 6.11. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ademar Andrade de Oliveira, 
João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Gaspar Maurício Mota 
de Macedo, Islan Nazareno Athayde do Amaral e José
a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de agosto de 2015, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUR

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
unanimidade, em recurso voluntário, reformar a decisão de primeira instância, que 
julgou procedente o auto de infração nº 2013/001819 e condenar a recorrente ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 745,49 (setecentos e quaren
cinco reais e quarenta e nove centavos), R$ 4.751,12 (quatro mil, setecentos e 
cinqüenta e um reais e doze centavos), R$ 36.830,40( trinta e seis mil, oitocentos e 
trinta reais e quarenta centavos), referentes aos campos 4.11,5.11 e 7.11, 

nte, mais os acréscimos legais e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 5.287,15( cinco mil, duzentos e oitenta e sete 
reais e quinze centavos, referente ao campo 6.11. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ademar Andrade de Oliveira, 
João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Gaspar Maurício Mota 
de Macedo, Islan Nazareno Athayde do Amaral e José Cândido de Moraes . Presidiu 
a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de agosto de 2015, o conselheiro Suzano 

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

João Alberto Barbosa Dias 
Vice-Presidente 

 
Ademar Andrade de Oliveira 

Conselheiro Relator 

João Alberto Barbosa Dias 
Autor do Voto Vencedor 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em recurso voluntário, reformar a decisão de primeira instância, que 

2013/001819 e condenar a recorrente ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 745,49 (setecentos e quarenta e 
cinco reais e quarenta e nove centavos), R$ 4.751,12 (quatro mil, setecentos e 
cinqüenta e um reais e doze centavos), R$ 36.830,40( trinta e seis mil, oitocentos e 
trinta reais e quarenta centavos), referentes aos campos 4.11,5.11 e 7.11, 

nte, mais os acréscimos legais e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 5.287,15( cinco mil, duzentos e oitenta e sete 
reais e quinze centavos, referente ao campo 6.11. O representante fazendário 

fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ademar Andrade de Oliveira, 
João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Gaspar Maurício Mota 

Cândido de Moraes . Presidiu 
a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de agosto de 2015, o conselheiro Suzano 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
janeiro de 2016. 


