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ACÓRDÃO No: 054/2017 
PROCESSO No: 2012/6040/500931 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000288 
RECURSO VOLUNTÁRIO No 8.261 
RECORRENTE: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.382.682-0  
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO – Prevalece a exigência fiscal quando restar 
provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de escrituração das 
notas fiscais de entradas, disposto no inciso II do Art. 44 da Lei 1.287/2001. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/000288, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de entradas. 
 

Foram anexados aos autos as relações de notas fiscais de entradas, 
resumos das notas fiscais, livros de registro de entradas e relatórios de notas fiscais 
eletrônicas autorizadas (fls. 05/415). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 417), 
apresentando impugnação fora do prazo legal (fls. 418/421). 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento (fls. 430, 455 e 727) 

que fez juntada dos resumos de notas fiscais eletrônicas e levantamentos (fls. 
433/444 e 458/716) e lavrou termo aditivo às fls. 457 e 729/730, retificando os 
contextos, as bases de cálculos e os valores originários da peça inicial. 

 
O contribuinte foi intimado da juntada dos documentos e do termo aditivo 

por via postal (fls. 447, 721 e 735), comparecendo ao processo tempestivamente, 
com as seguintes alegações (fls. 448/451, 722/725 e 736/739): 
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Que não teve acesso para verificar se todas as notas fiscais pertencem à 
empresa, caracterizando cerceamento ao direito de defesa; que a multa formal 
aplicada é uma espécie de confisco, pois é maior que a capacidade contributiva da 
empresa; que, se porventura alguma nota fiscal de aquisição não tenha sido 
lançada, por outro lado, todas as mercadorias entradas na empresa saíram com 
notas fiscais; que a nota fiscal nº 126, do exercício de 2009 e que as notas fiscais nº 
24606, 22 e 3115, do exercício de 2010 encontram-se lançadas. 

 
Em sentença proferida as fls. 741/743 a julgadora de primeira instância 

aduz que; 
 
Preliminarmente, o processo com as cópias dos documentos fiscais fica 

na Agência de Atendimento pelo prazo legal de trinta dias para vistas do 
contribuinte. Portanto, a alegação de que não teve acesso às notas fiscais não pode 
prevalecer, não estando caracterizado o cerceamento ao direito de defesa. 

 
À vista do exposto, conheço da preliminar argüida, nego-lhe provimento e 

passo à análise do mérito deste contencioso. 
 
A presente demanda refere-se às multas formais pela falta de registro de 

notas fiscais de entradas. 
 
Tais pretensões fiscais encontram respaldo nos arts. 44, inciso II e 46, §§ 

1º e 2º da Lei nº 1.287/01, tipificados nos campos 4.13, 5.13 e 6.13 do auto. 
 
As penalidades aplicadas estão previstas no art. 50, inciso IV, alínea c da 

Lei nº 1.287/01, sugerida no campo 4.15 e art. 50, inciso IV, alínea c da Lei nº 
1.287/01 com redação dada pela Lei nº 2.253/09, descritas nos campos 5.15 e 6.15 
do auto de infração. 

 
A multa formal aplicada está prevista na legislação tributária estadual e 

não se trata de confisco, mas de penalidade imposta pela prática de ilícito fiscal. 
 
Ainda que todas as entradas tenham tido saídas com notas fiscais, as 

mesmas devem ser registradas no livro de registro de entradas, sob pena de 
caracterizar descumprimento de obrigação acessória, conforme determina o art. 247 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06. 

 
As incorreções propostas pela impugnante foram revistas pela autora do 

procedimento, que excluiu os documentos fiscais efetivamente registrados e lavrou 
termo de aditamento com as alterações advindas. 
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Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 
provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração nº 2012/000288, 
CONDENANDO a autuada ao pagamento das multas formais: 

 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 457 - no valor R$ 601,69 

(seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos), com a penalidade do campo 
4.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do aditivo às fls. 457 - no valor de R$ 398.356,60 (trezentos e 

noventa e oito mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos), com a 
penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais e 

 
Campo 6.11 do termo às fls. 457 - no valor de R$ 309.498,91 (trezentos e 

nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), com a 
penalidade do campo 6.15, mais acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira Instancia o Sujeito Passivo apresentou 

recurso voluntário às fls748/751 com as mesmas teses de argumentações e 
alegações de defesa apresentadas em sede de Impugnação. com as seguintes 
alegações; 

 
“O Auditor realizou a auditoria, considerando como não registradas 
notas fiscais encontradas em relatório emitido pela Secretaria da 
Fazenda, onde o contribuinte não teve acesso para verificar se todas 
as notas fiscais pertencem à empresa, pois pode ocorrer de alguma 
nota pertencer à outra empresa, ou ter sido cancelada ou até mesmo 
digitada errada, pois algumas dessas notas não são do nosso 
conhecimento, dessa forma, entendemos que este relatório emitido 
pela Secretaria e atribuído como sendo todas as notas recebidas 
pela empresa, uma espécie de imposição unilateral, caracterizando o 
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, assim, pedimos 
preliminarmente a nulidade do auto de infração, conforme estabelece 
o Art. 28, inciso II, da Lei 1.288/01,. 

 
DE MÉRITO;  

 
Ressalta ainda a recorrente que, se por ventura alguma nota fiscal de 
aquisição de mercadoria não tenha sido lançada, por outro lado, 
todas as mercadorias constantes nessas entradas na empresa 
saíram com notas fiscais, foram lançadas nos livros de saídas e o 
imposto devidamente pago nos prazos previstos em lei, não 
acarretando prejuízos aos cofres públicos. Devemos lembrar que, a 
multa formal não trata de imposto que é pago mediante a venda de 
mercadoria e sim com lucro da empresa o que consideramos ainda 
mais difícil, visto que, os lucros são valores que não alcançam nem 
10% do valor da multa.” (negrito do sujeito passivo) Fls. 749. 
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O princípio da capacidade contributiva estabelece que, “sempre que 
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade e 
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e 
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e a s atividades 
econômicas do contribuinte ”. .... (negrito do sujeito passivo), fls. 
749. 

 
A representação fazendária, em manifestação as fls. 753/764 enfatizou 

que recorrente apresentou os mesmos argumentos feitos em sede de impugnação. 
Assim, já amplamente combatidas e rechaçadas pelo Julgador de Primeira Instância 
em Sentença Singular. 

 
Não pode querer o Sujeito Passivo ao fazer tal afirmativa, dizer que houve 

cerceamento de defesa. Haja vista que o “Relatório de Nota Fiscal Autorizada”, se 
encontra acostado às fls. 387 a 415, dos autos. Em que ficou á disposição do 
Recorrente, na Agência de Atendimento, até mesmo porque, o próprio demonstrou 
ter conhecimento deste relatório. 

 
Ademais teve o Sujeito Passivo 30 (trinta) dias após o Ciente da 

INTIMAÇÃO dos procedimentos de Auditoria, via AR-Correio, para ter conhecimento 
do PROCESSO que estava a sua disposição, na Agência de Atendimento, para sua 
pesquisa, antes mesmo de apresentar sua Impugnação. 
 

Tanto é que, Quando de sua Impugnação apresentada, o processo foi 
encaminhado pela Julgadora de Primeira Instância para proceder ao Saneamento 
dos autos, por meio da Autora do Feito. Que o corrigiu com Termo de Aditamento as 
fls. 457 e 729/730. Inclusive reabrindo prazo para impugnação ou pagamento. 

 
Quanto aos Livros Fiscais, é do conhecimento perante a Lei, dos 

procedimentos inerentes aos mesmos, não podendo alegar o seu desconhecimento, 
haja vista que o EFD foi apresentado sem escriturações. 

 
No mérito, enfatiza, Para que o Sujeito Passivo pudesse desconstituir a 

ação fiscal, bastaria simplesmente apresentar seus livros registros de entradas – 
LRE, em meio Físico ou mesmo do Digital – EFD, devidamente Regularizado e legal. 
Demonstrando onde consta o assentamento e a escrituração das Notas Fiscais 
Eletrônicas – NF-e, relacionadas e indicadas no Levantamento Fiscal das Notas 
Fiscais Eletrônicas não Registradas e escrituradas em Livro Fiscal LRE, para que 
pudesse assim ilidir as Reclamações Tributárias, neste Auto de Infração. Apenas 
fazer e trazer meras alegações desprovidas de força probante. 
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A Legislação trás com bastante claridade e percepção sobre as 
PENALIDADES, e, que não se trata de DUPLICIDADE DE PENALIDADES SOB O MESMO 
FATO IMPONIVEL, haja vista que o inciso I e II do Art. 47, traz com bastante 
propriedade serem: MULTA PROPORCIONAL e MULTA FORMAL, assim MULTAS  
distintas. 

 
É de bom alvitre lembrar que, CONFISCO é um ato arbitrário praticado 

por um ente estatal de que consiste na expropriação de uma propriedade particular 
sem a contrapartida pecuniária, enquanto que a MULTA é uma sansão de Ato 
ILÍCITO. 

 
Por fim, recomenda para MANTER a Decisão em Sentença de Primeira 

Instância, e Julgar pela PROCEDENCIA das Reclamações Tributárias em Auto de 
Infração. Alterados por Termo de Aditamento de fls. 457 e 729/730, dos autos. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide refere-se a multa formal por deixar de escriturar notas 

fiscais de entradas no Livro Registro de Entradas, apurado conforme Levantamento 
das Notas Fiscais de Entradas não Registradas. 

 
Preliminarmente a recorrente argui Nulidade do Auto de Infração tendo 

em vista que o relatório emitido pela Secretaria da Fazenda e atribuído como sendo 
todas as notas recebidas pela empresa, uma espécie de imposição unilateral, 
caracterizando o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, conforme 
estabelece o Art. 28, inciso II, da Lei 1.288/01. 

 
Entendo ser descabida tal pretensão, pois como bem enfatizou a 

representação fazendária, teve o Sujeito Passivo 30 (trinta) dias após o Ciente da 
INTIMAÇÃO dos procedimentos de Auditoria, via AR-Correio, para ter conhecimento 
do PROCESSO que estava a sua disposição, na Agência de Atendimento, para sua 
pesquisa, antes mesmo de apresentar sua Impugnação. Tanto é que, Quando 
apresentou sua impugnação o processo foi encaminhado pela Julgadora de Primeira 
Instância para proceder ao Saneamento dos autos, por meio da Autora do Feito. 
Que o corrigiu com Termo de Aditamento as fls. 457 e 729/730. Inclusive reabrindo 
prazo para impugnação ou pagamento. 

 
Portanto, a alegação de que não teve acesso às notas fiscais não pode 

prevalecer, não estando caracterizado o cerceamento ao direito de defesa. 
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À vista do exposto, conheço da preliminar arguida, nego-lhe provimento e 
passo à análise do mérito deste contencioso. 
 

As pretensões fiscais encontram respaldo nos arts. 44, inciso II e 46, §§ 
1º e 2º da Lei nº 1.287/01, tipificados nos campos 4.13, 5.13 e 6.13 do auto. 

 
As penalidades aplicadas estão previstas no art. 50, inciso IV, alínea c da 

Lei nº 1.287/01, sugerida no campo 4.15 e art. 50, inciso IV, alínea c da Lei nº 
1.287/01 com redação dada pela Lei nº 2.253/09, descritas nos campos 5.15 e 6.15 
do auto de infração. 

 
A multa formal aplicada está prevista na legislação tributária estadual e 

não se trata de confisco, mas de penalidade imposta pela prática de ilícito fiscal. 
 
Ainda que todas as entradas tenham tido saídas com notas fiscais, as 

mesmas devem ser registradas no livro de registro de entradas, sob pena de 
caracterizar descumprimento de obrigação acessória, conforme determina o art. 247 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06. 

 
As incorreções propostas pela impugnante foram revistas pela autora do 

procedimento, que excluiu os documentos fiscais efetivamente registrados e lavrou 
termo de aditamento com as alterações advindas. 
 

A Lei 1.287/2001 em seu art. 46 explana sobre a responsabilidade da 
ação ou omissão do contribuinte: 

 
Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 
 
§ 1º Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 
 
§ 2º A responsabilidade por infração a norma do ICMS independe da 
intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de negócios, e 
da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos da ação ou 
omissão. 

 
Portanto, todos os atos profissionais contratados pelo contribuinte são de 

sua inteira responsabilidade. Qualquer ação ou omissão dos funcionários do 
contribuinte, no que tange ao descumprimento das normas tributárias, constitui 
infração para o contribuinte. 
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A pretensão fiscal contida nos campos 4.13; 5.13 e 6.13 estão 
devidamente enquadradas no inciso II, do art. 44 da Lei no 1287/2001 e art. 247 do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. no 2.912/2006. 

 
Portanto, a legislação é bem clara quanto a obrigatoriedade do 

contribuinte de escriturar todas suas operações e prestações realizadas, que assim 
estabelece: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar no livro próprio, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 

mantendo a decisão de Primeira Instancia que julgou PROCEDENTE o auto de 
infração no 2012/000288, CONDENANDO a autuada ao pagamento das multas 
formais: 

 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 457 - no valor R$ 601,69 

(seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos), com a penalidade do campo 
4.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do aditivo às fls. 457 - no valor de R$ 398.356,60 (trezentos e 

noventa e oito mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos), com a 
penalidade do campo 5.15, mais os acréscimos legais;  

 
Campo 6.11 do termo às fls. 457 - no valor de R$ 309.498,91 (trezentos e 

nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), com a 
penalidade do campo 6.15, mais os 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 
2012/000288 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
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valores de R$ 601,69 (seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos), R$ 
398.356,60 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e 
sessenta centavos), R$ 309.498,91 (trezentos e nove mil, quatrocentos e noventa e 
oito reais e noventa e um centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno 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 Osmar 
Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos oito dias do mês de novembro de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator. 


