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ACÓRDÃO No: 096/2017 
PROCESSO No: 2014/6040/503267 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002155 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.604 
INTERESSADO: GURUFER IND COM PRODS SIDERÚRGICOS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.596-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 

ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. PROCEDENTE EM PARTE – A falta de registro 
de operações de entrada de mercadorias configura descumprimento de obrigação 
acessória, prevista no inciso II, do art. 44, da Lei 1.287/01. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às multas formais pela falta de 
registros de notas fiscais de entradas. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos de notas fiscais eletrônicas 

não registradas, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livros de 
registros de entradas (fls.05/358). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.360), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls.361/368): 

 
Que registrou parte das notas fiscais indicadas nos levantamentos no livro 

diário; que a NF 27901 foi escriturada em janeiro de 2014, apesar da data de 
emissão ser 27/12/2013; nota-se nos contextos que a autuação refere-se a notas 
fiscais de mercadorias tributadas não escrituradas; no entanto, observa-se que 
várias das notas fiscais que integram o levantamento realizado são referentes a 
mercadorias não tributadas; que são casos de remessas para industrialização e 
posterior retorno para o remetente, devolução de mercadorias anteriormente 
remetidas, em que não incide o ICMS na devolução, retorno de produtos remetidos 
para conserto e transferências de mercadoria entre matriz e filial dentro do Estado; 
que em todos estes casos trata-se de notas fiscais de entrada de mercadorias não 
tributadas e estão em desacordo com a penalidade imposta na autuação; que 
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quanto à aquisição de produtos de uso ou consumo, ou para integrar o ativo fixo, 
não se vislumbra a obrigatoriedade de registro das notas fiscais. 

 
Fez juntada de registros de notas fiscais no SPED Contábil, alteração 

contratual, carteira de identidade profissional e procurações (fls.369/393). 
 
O processo foi devolvido ao órgão preparador (fls.395) para juntada da 

procuração do advogado (fls.398/400) e ao substituto do autuante (fls.410) que se 
manifestou nos autos e lavrou termo de aditamento retificando os contextos, as 
bases de cálculos e os valores originários (fls.412/417). 

 
A autuada foi intimada do aditivo por via postal (fls.420) apresentando 

impugnação com as mesmas alegações anteriores e ainda (fls.421/428): 
 
Que quanto às notas fiscais remanescentes no auto de infração emitidas 

no ano de 2011, as de no 4594 e 22745 são referentes a materiais de uso ou 
consumo e não são escrituradas no livro de registro de entradas, mas apenas no 
livro diário; que as notas fiscais de no 21703 e 21704 foram objeto de devolução 
conforme nota fiscal de devolução no 12088; que a nota fiscal 74158 foi emitida 
tendo como destinatária a impugnante, mas não chegou até o estabelecimento e foi 
objeto da nota fiscal de devolução no 75696 emitida pelo próprio fornecedor; no que 
tange às notas fiscais remanescentes emitidas em 2012, nota-se que a nota fiscal 
12282 foi cancelada em razão da inserção de dados equivocados relativo ao ICMS, 
com alíquota de 712%; que o referido documento foi cancelado e emitido a nota 
fiscal no 12356 com os dados corretos; que a nota fiscal no 1241964 foi emitida por 
agente fiscal em razão da constatação de transporte de mercadoria sem nota fiscal, 
interceptada por comando volante; na verdade trata-se de venda de mercadorias da 
impugnante para a empresa Teodoro e Brito Ltda, conforme nota fiscal 20856; a 
nota fiscal foi emitida erroneamente; no que toca às notas fiscais remanescentes no 
auto de infração emitidas no ano de 2013, a nota fiscal no 3740 refere-se a 
mercadoria enviada para industrialização; a referida nota jamais chegou ao 
estabelecimento da impugnante; as notas fiscais de no 164, 166, 171, 250 e 305 são 
referentes a produtos remetidos para industrialização pela impugnante; que as notas 
fiscais no 53449, 53451, 53452, 53453, 63174 e 149311 foram emitidas tendo como 
destinatária a impugnante, mas nenhuma delas chegou até este estabelecimento; 
que todas foram objeto de notas fiscais de devolução emitidas pelos próprios 
fornecedores. 

 
 Fez juntada de documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas 

(fls.430/465). 
 

Preliminarmente, diversos equívocos foram cometidos na elaboração dos 
levantamentos às fls. 5, 130 e 276, conforme demonstrados e comprovados pela 
impugnante com farta documentação que corroboram suas alegações. 
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O substituto do autuante compareceu aos autos e lavrou termo de 
aditamento às fls.412/417, mas não refez os levantamentos com as devidas 
correções. Além disso, não contemplou todas as situações apresentadas pela 
recorrente. Com isto, os levantamentos que embasaram a autuação continuaram 
com erros em sua elaboração, maculando os créditos constituídos na inicial.  
 

Tal fato caracteriza cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e a 
consequente nulidade do auto de infração, nos termos do que preceitua o art. 28, 
inciso II da Lei no 1.288/01. 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
já decidiu conforme: 

  
ACÓRDÃO Nº.: 013/2015 - EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. 
LEVANTAMENTO FISCAL DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NÃO 
REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. NULIDADE. ERRO NA 
ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE 
DEFESA - É nulo o auto de infração quando constatado erro na elaboração 
do levantamento fiscal, haja vista que foram incluídos no levantamento 
notas fiscais que não se referem à aquisição de mercadorias. 

 
 
 
Em razão da nulidade não foi analisado o mérito deste contencioso, e 

diante do exposto, a julgadora de Primeira Instância julga pela NULIDADE sem 
análise de mérito o auto de infração no 2014/002155: 

 
O Representante Fazendário entende que a exigência tributária contida 

neste auto de infração, não deve prevalecer, sugerindo a manutenção da sentença 
singular. 

 
 
É o Relatório. 

 
 
VOTO 
 

 
A presente demanda trata-se de, falta de registro de operações de 

entradas de mercadorias, em decorrência do não registro das entradas de 
mercadorias.  

 
Vistos, lidos e analisados, e 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.  
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A infração e a penalidade estão adequadas ao contexto descrito já que se 
trata de descumprimento de obrigação acessória. 

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

1.287/01, tipificados nos campos 4.11, 5.11 e 6.11 do auto de infração. 
 
A penalidade proposta é a prevista no art. 50, inciso IV da Lei nº 1.287/01, 

sugerida no auto de infração. 
 
A recorrente alega a improcedência da multa formal pelo não registro de 

notas fiscais de entradas, tendo em vista referirem-se a aquisições de produtos de 
uso e consumo ou destinados a integrar o ativo da impugnante. 

 
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) 
 
Art. 258. Os documentos fiscais relativos à bem do ativo 
permanente, modelos C e D, além de escriturados nos livros 
próprios, são, também, escriturados no CIAP: 
 

A legitimidade do lançamento contido nos campos 4.1, 5.1 e 6.1 se deram 
pela falta de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias, com implicações a 
imposição de multa formal, por descumprimento de obrigação acessória, as quais se 
encontram elencadas no Art. 44, inciso II, da Lei 1.287/01, e presunção de saída de 
mercadoria desacobertada de nota fiscal.  

 
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; 

 
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, 5.1 e 6.1 do 
presente auto de infração, conclui-se que parte das exigências fiscais estão corretas. 

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

provimento, não acatando a decisão de Primeira Instância, e julgo pela 
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PROCEDÊNCIA EM PARTE o auto de infração no 2014/002155, CONDENANDO o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de: 

 
R$ 99.028,73 (noventa e nove mil, vinte e oito reais e setenta e três 

centavos), R$ 2.187,10 (dois mil, cento e oitenta e sete reais, dez centavos), e R$ 
13.523,48 (treze mil, quinhentos e vinte três reais e quarenta e oito centavos), 
referentes aos campo 4.11, parte do campo 5.11 e o campo 6.11, respectivamente 
alterado pelo Termo de Aditamento de fls.415/417, mais acréscimos legais, e 
absolver o sujeito passivo no valor de 13.419,25 (treze mil quatrocentos e dezenove 
reais e vinte cinco centavos), referente parte do campo 5.11.  

 
 
É como voto. 

 
 
DECISÃO 
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, para julgar procedente em parte as reclamações 
tributárias constante do auto de infração no 2014/002155 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 99.028,73 (noventa 
e nove mil, vinte e oito reais e setenta e três centavos), R$ 2.187,10 (dois mil, cento 
e oitenta e sete reais e dez centavos), e R$ 13.523,48 (treze mil, quinhentos e vinte 
e três reais e quarenta e oito centavos), referente o campo 4.11, parte do campo 
5.11 e o campo 6.11, respectivamente, alterado pelo Termo de Aditamento de fls. 
415/417, mais os acréscimos legais, e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 
13.419,25 (treze mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), 
referente parte do campo 5.11. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen 
C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
cinco dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de junho de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 
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Osmar Defante  
Conselheiro Relator 


