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ACÓRDÃO Nº:120/2009
PROCESSO Nº: 2006/6750/500012
REEXAME NECESSÁRIO: 1.868
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
INTERESSADO: UNIGGEL AGROINDUSTRIA DE ALGODÃO LTDA 

EMENTA: Multa Formal. Não Registro de Notas Fiscais de Entradas de 
Mercadorias. Descumprimento de obrigação acessória enseja a cobrança de 
multa formal, sendo esta reduzida pela comprovação do registro de parte dos 
documentos elencados como não registrados.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/002139 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$22.228,50 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$84.330,01 (oitenta e quatro 
mil, trezentos e trinta reais e um centavo), referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 26 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA:  Elena Peres Pimentel.

VOTO: Conforme se depreende da peça básica, foi aplicada à empresa 
contribuinte obrigação de recolher multa formal no valor de R$106.558,51 
referente a 15% (quinze por cento) da base de cálculo do valor comercial de R$ 
710.390,09, pelo não registro das notas fiscais em livro próprio de entradas, 
referente ao exercício de 2004.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que todas as notas fiscais estão devidamente registradas 
conforme faz prova o livro registro de entradas.

A julgadora de primeira instância conheceu a impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou procedente em parte a constituição do crédito 
tributário e condenou o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário relativo 
ao valor de R$ 22.228,50 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e 
cinqüenta centavos), acrescido das cominações legais, por ter sido comprovado o 
registro dos documentos elencados no levantamento às fls. 7.
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A REFAZ propôs diligência com o objetivo de fazer juntada das cópias das 
notas fiscais de entrada que deram origem ao auto de infração.

O Chefe do CAT, através do Despacho nº 157/2007, encaminhou o 
presente processo a DRR de Origem para notificar e intimar da sentença de 1ª 
instância e manifestar-se sobre o parecer da REFAZ, o qual foi atendido, sendo 
juntadas cópias das notas fiscais de entrada.

A REFAZ, considerando as provas apresentadas, recomenda confirmação 
da decisão de primeira instância, ou seja, pela procedência em parte.

A autuada apresenta recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, não 
argüiu preliminar e, no mérito, requer o cancelamento total do referido auto de 
infração, alegando que o mesmo encontra-se com várias irregularidades 
insanáveis, conforme pode ser constatado na decisão de primeira instância.
Requer, ainda, que não aceitando o argumento anterior, que este Conselho 
estabeleça multas formais que venham de acordo com a realidade Tocantinense, 
e com a realidade da atividade agrícola, uma vez que a obrigação acessória que o 
auditor alega, refere-se a notas fiscais não sujeitas ao ICMS, como ele mesmo 
alega em seu Auto de Infração. Que são obrigações, as quais, sob qualquer ótica, 
não causaram nenhum prejuízo ao Estado do Tocantins. 

Analisando os autos, considerando devidamente formalizado o processo, 
bem como entendendo que a documentação juntada ilidiu parte da exigência do 
crédito tributário lançado na peça vestibular, restando caracterizada a 
materialidade parcial da infração praticada, entendo pela procedência em parte do 
auto, objeto do presente processo administrativo. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, em 
reexame necessário, voto para confirmar a decisão de primeira instância e julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2006/002139 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 22.228,50 (vinte e dois 
mil, duzentos e vinte e oito reais e cinqüenta centavos), mais acréscimos legais, e 
improcedente o valor de R$ 84.330,01 (oitenta e quatro mil, trezentos e trinta reais 
e um centavo), referentes ao campo 4.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


