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ACÓRDÃO Nº:40/2009
PROCESSO: 2008/6040/500218         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.369
RECORRENTE: COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Falta de Carimbo em Notas Fiscais de Entradas. 
Documentos Registrados nos Livros Próprios - Indevida a multa quando 
comprovada a real circulação das mercadorias por meio do livro de registro de 
entradas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2008/000179 e absolver o sujeito passivo da importância de 
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), R$3.360,00 (três mil e trezentos e 
sessenta reais), R$7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais), 
R$17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) e R$5.040,00 (cinco mil e 
quarenta reais), referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. A 
conselheira Elena Peres Pimentel votou pela procedência do auto. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 04 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 36.960,00 
(Trinta e seis mil, novecentos e sessenta reais), em função da falta de carimbo do 
posto fiscal de divisa ou na falta deste na coletoria estadual mais próxima. 
Relativo aos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, lançados nos 
contextos 4, 5, 6, 7 e 8, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação, e julgou o 
auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, argüiu preliminar de 
nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a obrigação de 
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carimbar as notas fiscais nos postos de divisa seria da empresa transportadora, 
assim considerando que a recorrente não pode ser considerado o sujeito passivo 
e que houve equívoco cristalino na identificação do mesmo, deve o auto de 
infração ser julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou o auto de infração 
procedente.

Em sessão plenária realizada aos 13 dias do mês de novembro de 2008, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Tocantins decidiu converter o 
julgamento em diligência a pedido do presidente, para que o sujeito passivo exiba 
os livros de registros de entradas de mercadorias, relativo aos exercícios de 2003 
a 2007.

Devidamente intimado o contribuinte traz aos autos os documentos 
solicitados.

Em analise ao processo ficou constatado que trata de cobrança de multa 
formal pela falta de carimbo do posto fiscal da divisa nas notas fiscais de entradas 
de mercadorias, constatou-se também que as referidas notas fiscais encontram-
se devidamente lançadas nos livros de registro de entradas, o que vem, portanto, 
comprovar que houve a circulação das mercadorias, vejamos o que diz o artigo 
126 § único:  

Art. 126 Somente surtirá os respectivos efeitos 
fiscais neste Estado o documento fiscal emitido 
de acordo com as disposições contidas neste 
regulamento e normas complementares, 
mantida, todavia, sua validade a favor do Fisco, 
como prova de infração, se for o caso.

Parágrafo único: Tratando-se de operação de 
que decorra a saída de mercadoria de 
estabelecimento localizado em outra Unidade da 
Federação, com destino a estabelecimentos 
localizados neste Estado ou a comerciantes 
ambulantes aqui jurisdicionados, a nota fiscal 
deverá conter, também, o "visto" do posto fiscal 
de divisa ou da repartição fiscal competente, na 
falta daquele, que comprove a circulação real da 
mercadoria.
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Portanto, o contribuinte comprova a real circulação das mercadorias por 
meio dos livros de registros de entradas.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2008/000179 e absolver o sujeito passivo da importância de R$3.300,00 (três mil 
e trezentos reais), R$3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais), R$7.560,00 
(sete mil e quinhentos e sessenta reais), R$17.700,00 (dezessete mil e 
setecentos reais) e R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), referentes aos 
campos 4.11 a 8.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


