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ACÓRDÃO Nº. : 583/2009
PROCESSO Nº. : 2008/6000/500074
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.663
RECORRENTE : ROSYMEIRE CASTRO DOS SANTOS
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.070.773-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Registro de Notas 
Fiscais de Entradas - Fica sujeito ao pagamento de multa formal o contribuinte que 
omite o registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmar a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou procedente o auto de infração de nº. 
2008/002279 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 715,70 (setecentos e quinze reais e setenta centavos), e R$ 1.077,24 
(um mil, setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), referentes aos campos 8.11 
e 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 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 22 dias do mês de 
outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$200,00, R$200,00, 
R$200,00 e R$200,00, lançados nos contextos 4 a 7, respectivamente, sendo 
calculados, ver pág. 35, não alcançaram o valor de alçada, conforme Art. 58, 
parágrafo único da Lei nº 1288/01.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 800,00 (oitocentos 
reais), por deixar de apresentar à fiscalização os livros de registros de entradas, 
saídas, apuração de ICMS e registro de inventário, constantes da intimação 
expedida em 24/11/2008, caracterizando dessa forma embaraço ao exercício da 
atividade fiscal. Nos campos 8.1 e 9.1, em multa formal no valor de R$ 1.792,94 (um 
mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), referente a falta 
de registro de aquisição de mercadorias em livro próprio, detectado por meio do 
levantamento das notas fiscais de entradas.

A autuada foi intimada por ciência direta, não se manifestado aos autos, 
incorrendo em revelia.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 715,70, campo 8.11 e R$ 1.077,24, campo 9.11 e absolvendo os 
valores de R$ 200,00, campo 4.11, R$ 200,00, campo 5.11 R$ 200,00, campo 6.11 e 
R$ 200,00, campo 7.11.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, apresenta recurso 
em forma de requerimento, solicitando a redução das multas aplicadas, uma vez que 
passa por dificuldades financeiras.

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

Analisado e discutido o presente processo onde estão sob análise somente os 
contextos 8 e 9, que tratam de cobrança de multa formal pela falta de registro de 
notas fiscais de aquisição de mercadorias.

Como se detecta nos autos o contribuinte não cumpriu com sua obrigação 
acessória que é a de registrar toda a aquisição de mercadorias estando, portanto, 
sujeito às sanções impostas pela legislação tributária do Estado do Tocantins.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmar a decisão de primeira instância, na parte que julgou procedente o auto de 
infração de nº. 2008/002279 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 715,70 (setecentos e quinze reais e setenta 
centavos), e R$ 1.077,24 (um mil, setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), 
referentes aos campos 8.11 e 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


