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ACORDÃO No: 004/2017 
PROCESSO No: 2013/6820/500262 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003117 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.377 
RECORRENTE: E. A PEREIRA DE PAULA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.425.962-7 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL.CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES 
NACIONAL.  FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NO 
LIVRO PRÓPRIO E ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS – 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 e Art. 14, inciso I, da Resolução 
CGSN 30/08, bem como a aplicação de multa proporcional por descumprimento de 
obrigação acessória, prevista no inciso II, do art. 44, da Lei 1.287/01. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu créditos tributários contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referentes às exigências de multa formal 
por falta de registro de notas fiscais no livro fiscal próprio e ICMS pela omissão de 
receitas, provenientes das vendas de mercadorias tributáveis evidenciada pela falta 
de lançamento de notas fiscais de entradas nos livros própriosno exercício de 2011, 
conforme auto de infração (fls. 02/03).  

 
Foram anexados ao presente processo; intimação, cópia CNH, BIC, 

consulta a optantes pelo simples nacional, Levantamento das Notas Fiscais de 
Entradas Não Registradas, Extrato do simples nacional, Anexo I, da LC 123/06, 
DANFE’s e Livro de Registro de Entradas (fls. 04/75). 

 
O sujeito passivo foi intimado via postal e apresentou impugnação 

acompanhada de documentos, alegando preliminarmente nulidade do auto de 
infração por descumprimento do requisito previsto no § 2o, do art. 35, da Lei 
no1.288/01, com redação dada pela Lei no 2.532/11 e fundamentando suas 
alegações ao final pede a nulidade do presente auto de infração (fls. 76/87). 
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O processo é encaminhado ao Contencioso Administrativo-Tributário para 
julgamento de primeira instância, conforme recomenda a legislação (fls. 88). 

 
Em sentença proferida as fls. 89/95 a julgadora de primeira Instancia aduz 

que; 
 
Preliminarmente o sujeito passivo alega nulidade do auto de infração por 

descumprimento do requisito previsto no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, com 
redação dada pela Lei no 2.532/11. Pois bem, em relação à preliminar argüida pelo 
sujeito passivo é necessário que seja muito bem analisado o referido dispositivo 
legal. 

As exigências constantes dos campos 4.1 e 5.1 são originárias inclusive 
do mesmo levantamento fiscal, desta forma não há dúvidas que a sistemática de 
apuração das mesmas foram apuradas por meio do mesmo tipo de levantamento 
fiscal, bastando para tanto que se verifique as fls. 09, desta forma ao efetuar um 
único lançamento fiscal está patente que houve observância da recomendação 
prevista no § 2o, do art. 35 da Lei no 1.288/01, portanto rejeitou a preliminar de 
nulidade do auto de infração arguida pelo sujeito passivo 

 
A infração descrita no campo 4.1 pela falta de escrituração das notas 

fiscais relacionadas no demonstrativo do crédito tributário de fls. 09 caracteriza uma 
evidente afronta ao art. 44 da Lei no 1.287/01 e ao art. 247, do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/06, tendo em vista, que escriturar nos livros 
próprios, com fidedignidade, na forma e nos prazos normativos, as operações ou 
prestações realizadas, ainda que contribuinte substituto ou substituído, é uma das 
obrigações do contribuinte ou do sujeito passivo: 

 
Já em relação à infração descrita no campo 5.1, amparada na presunção 

prevista legalmente no art. 21 da Lei no 1.287/01à exigência de pagamento do ICMS 
decorrente da omissão de receitas proveniente de vendas de mercadorias tributáveis 
ocorrida em data anterior a aquisição das mercadorias constantes das notas fiscais, 
não registradas no livro de registro de entrada, caracteriza a presunção de saída de 
mercadoria desacobertada de nota fiscal e por estar o sujeito passivo enquadrado 
no simples nacional afrontou descaradamente a obrigação prevista no inciso I, do 
art. 26 da Lei Complementar no 123/06 c/c art. 13 e inciso I, do art. 14, ambos da 
Resolução CGSN no 30/08. 

 
Por outro lado, é passível da aplicação da multa prevista no art. 44, inciso 

I, da Lei Federal no 9.430/96, com redação dada pela Lei Federal no 11.488/07 c/c 
art. 35 da Lei Complementar no 123/06: 

 
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as 
seguintes multas: (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) 
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença 
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.794 de 26 de janeiro de 2017 
 
 
   
 

 
                                                  Contencioso Administrativo-Tributário 

 

Pag3/9 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; 
(Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) 
 
 Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no 
Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e 
de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o 
caso, em relação ao ICMS e ao ISS. 
 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 
provimento, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por descumprimento  
do requisito previsto no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, com redação dada pela 
Lei no 2.532/11 e julgo PROCEDENTE o auto de infração no 2013/003117, 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de: 
 

1. R$ 2.996,50 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta 
centavos), constante do campo 4.11, com a penalidade do campo 4.15, mais os 
acréscimos legais; 
 

2. R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), 
constante docampo 5.11, com a penalidade do campo 5.15, mais os acréscimos 
legais. 

 
Intimado da decisão de primeira Instancia o Sujeito Passivo apresentou 

recurso voluntário às fls. 125/131 com as mesmas teses de argumentações e 
alegações de defesa apresentadas em sede de Impugnação com as seguintes 
alegações; 

 
A recorrente alega a improcedência da multa formal pelo não registro 

tendo em vista referir-se a ação fiscal do Simples nacional. 
 
Alega mais uma vez o descumprimento dos requisitos previstos no Art. 35 

§ 2º da lei 1288/01. 
 

A representação fazendária, em manifestação as fls. 102/103 enfatizou 
que a recorrente apresentou os mesmos argumentos feitos em sede de impugnação. 

 
Entende que conforme estabelece o § 2º do Art. 50 da lei 1287/01, a 

aplicação de uma penalidade exclui as demais em relação ao, mesmo ilícito. 
 

Considerando pedido da recorrente e o Artigo acima transcrito, sugere a 
este colendo conselho que decida sobre este fato, manifestando-se de antemão, 
pelo cumprimento da legislação tributária Estadual. 

 
É o relatório. 
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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$ 3.183,78.  (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. 
 
A recorrente alega a improcedência da multa formal pelo não registro 

tendo em vista referir-se a ação fiscal do Simples nacional. 
 
Alega mais uma vez o descumprimento dos requisitos previstos no Art. 35 

§ 2º da lei 1288/01. 
 
Ora o precitado artigo traz em seu bojo a seguinte redação;  
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal . (Redação dada pela Lei 2.521, de 10/11/2011). 
(Grifo nosso)  

 
A recomendação a ser considerada e prevista no dispositivo legal 

transcrito acima, é sim também um dos requisitos que deve ser observado na 
lavratura do auto de infração e é essencial, para a sua validade, por determinar 
claramente que quando mais de uma infração for atribuida ao sujeito passivo, as 
exigências somente podem ser formuladas no mesmo auto de infração, desde que 
alcance, individualize todos os tributos, as infrações e os exercícios e sejam 
apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal. 
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No presente caso, como bem observou a representação fazendária, 

verifica que a determinação do dispositivo legal acima, foi sim observada pelo autor 
do lançamento, pois as exigências constantes do auto de infração alcançam e 
individualizam os tributos, as infrações e os exercícios, mesmo sendo referentes ao 
mesmo período e foram apuradas pelo mesmo tipo de levantamento fiscal. 

 
Ora, as exigências constantes dos campos 4.1 e 5.1 são originárias 

inclusive do mesmo levantamento fiscal, desta forma não há dúvidas que a 
sistemática de apuração das mesmas foram apuradas por meio do mesmo tipo de 
levantamento fiscal, bastando para tanto que se verifique as fls. 09, desta forma ao 
efetuar um único lançamento fiscal está patente que houve observância da  

 
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração arguida pelo 

sujeito passivo. 
 
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) (grifo nosso) 
 
(...) 
 
§ 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. (grifo nosso) 
 
(...) 
 
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 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,  e presunção de saída de 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.794 de 26 de janeiro de 2017 
 
 
   
 

 
                                                  Contencioso Administrativo-Tributário 

 

Pag6/9 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

mercadoria desacobertada de nota fiscal e por estar o sujeito passivo enquadrado 
no simples nacional afrontou descaradamente a obrigação prevista no inciso I, do 
art. 26 da Lei Complementar no 123/06 c/c art. 13 e inciso I, do art. 14, ambos da 
Resolução CGSN no 30/08, assim descritos:  

 
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 
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 Industrializados - 
IPI. 
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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. 
 

Sendo assim,à exigência de pagamento do ICMS decorrente da omissão 
de receitas proveniente de vendas de mercadorias tributáveis ocorrida em data 
anterior a aquisição das mercadorias constantes das notas fiscais, não registradas 
no livro de registro de entrada, caracteriza a presunção de saída de mercadoria 
desacobertada de nota fiscal e por estar o sujeito passivo enquadrado no simples 
nacional afrontou descaradamente a obrigação prevista no inciso I, do art. 26 da Lei  
Complementar no 123/06 c/c art. 13 e inciso I, do art. 14, ambos da Resolução 
CGSN no 30/08, senão vejamos: 
 

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:  
I - omissão de receitas;  
 
Art. 26.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: 
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de 
acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor; 

 
Por outro lado, é passível da aplicação da multa prevista no art. 44, inciso 

I, da Lei Federal no 9.430/96, com redação dada pela Lei Federal no 11.488/07 c/c 
art. 35 da Lei Complementar no 123/06: 

 
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as 
seguintes multas: (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) 
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença 
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; 
(Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) 
 
 Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no 
Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e 
de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o 
caso, em relação ao ICMS e ao ISS. 
 

Desta forma, estando presentes no auto de infração todos os requisitos e 
pressupostos necessários à sua formalização e todas as provas necessárias para 
materializar o cometimento das infrações descritas nos campos 4.1 e 5.1 do 
presente auto de infração, conclui-se que as exigências fiscais estão corretas. 
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Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 
e acatando a decisão de Primeira Instância, julgo PROCEDENTE o auto de infração 
nº 2013/003117, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos seguintes 
créditos: 

 
Campo 4.11, no valor de R$ R$ 2.996,50 (dois mil, novecentos e noventa 

e seis reais e cinquenta centavos), constante docampo 4.11, com a penalidade do 
campo 4.15, mais acréscimos legais; 
 

Campo 5.11, no valor de R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte e 
oito centavos), constante docampo 5.11, com a penalidade do campo 5.15, 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 cerceamento a defesa, arguida 
pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedentes as reclamações tributárias constantes do auto de infração no 
2013/003177 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.996,50 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta 
centavos), R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), referentes 
os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de 
Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João 
Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de 
julgamento aos nove dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos doze dias do mês de janeiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


