
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2008/001603

ACÓRDÃO Nº. : 581/2009
PROCESSO Nº. : 2008/6040/502581
REEXAME NECESSÁRIO : 2.688
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DE PIERI E PIEDADE LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.389.140-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Registro de Notas 
Fiscais de Saídas. Parte das Notas Fiscais Foi Registrada ou Cancelada -
Impossibilidade de exigir multa formal em sua totalidade quando parte das notas 
fiscais encontra-se devidamente registrada ou cancelada.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 2008/001603 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.128,07 
(cinco mil, cento e vinte e oito reais e sete centavos), e R$ 1.887,55 (um mil, 
oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); referente aos 
campos 4.11 e 5.11; mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
10.876,49 (dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 
referente parte do campo 5.11. O COCRE conheceu e deu provimento parcial ao 
Recurso Voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de outubro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 17.892,11 
(dezessete mil, oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos), proveniente da 
omissão de registro de notas fiscais de saídas de mercadorias. Relativa aos 
exercícios de 2006 e 2007, conforme consta do demonstrativo e levantamento 
CSRDE.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que foram 
encontradas devidamente lançadas as notas fiscais de números 093 e 094, nos 
valores de R$ 20.697,58 e R$ 3.302,22, respectivamente.
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Em despacho de folhas 14, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
a Agência de Atendimento para que seu titular intime o sujeito passivo para, no 
prazo de 48 horas, fazer a juntada do bloco de notas fiscais que contenha todas as 
vias do documento fiscal cancelado e do livro de registro de saídas.

Devidamente intimado, o contribuinte junta bloco de notas fiscais M-1.

Novamente a julgadora de primeira instância retorna os autos à delegacia de 
origem para que seu titular dê cumprimento integral ao despacho anteriormente 
exarado.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.128,07, 
campo 4.11 e no valor de R$ 10.374,05, parte do campo 5.11, ambos os valores 
acrescidos das cominações legais. E absolvendo o valor de R$ 2.389,99.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário tempestivo, não argüiu preliminar, e, no mérito, diz que o presente auto de 
infração se refere ao auto de infração número 2008/001604, sendo que o mesmo 
cobra ICMS de documentos não lançadas e fora julgado improcedente pelo COCRE.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal por 
omissão de registro de notas fiscais de saídas. Quanto a multa lançada no contexto 
4 do auto de infração, entendo que a mesma deve prevalecer em sua totalidade, 
uma vez que comprovadamente as notas fiscais relacionadas realmente não estão 
devidamente lançadas nos livros de registros de saídas. Quanto ao valor lançado no 
contexto 5, o mesmo merece ser reformado, pois diversas notas fiscais ditas como 
não registradas encontram-se devidamente lançadas, conforme faz prova o livro de 
registro de saídas, fato este percebido pela julgadora de primeira instância que 
excluiu o valor das mesmas na sua decisão, absolvendo o contribuinte do valor 
referente as mesmas, em relação a nota fiscal número 098, a mesma foi 
devidamente cancelada, inclusive a 5ª via, ausente no jogo de notas fiscais que 
encontram-se fixas no bloco de notas fiscais, encontra-se como prova no processo 
referente ao auto de infração 2008/001604.
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Pelo exposto, em reexame necessário, voto para modificar a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 2008/001603 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 5.128,07 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e sete centavos), e R$ 1.887,55 
(um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); referentes 
aos campos 4.11 e 5.11; mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
10.876,49 (dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 
referente parte do campo 5.11. Conheço e dou provimento parcial ao Recurso 
Voluntário.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


