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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 102/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.960
PROCESSO No: 2010/6040/504067
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002270
RECORRENTE: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.403.003-4
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS – Lícita a aplicação de multa 
formal quando o contribuinte não cumprir a determinação legal de registrar todos os 
documentos fiscais.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em multa formal, referente a falta de registro de 
aquisição de mercadorias em livro próprio, pois deixou de registrar as notas fiscais 
relativas ao período de 01/01 a 30/09/2010, conforme detectado através do 
levantamento de notas fiscais de entradas não registradas.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, em 
razão de sua redação não permitir delinear com clareza do fato e dispositivo legal 
infringido, pois o agente não especificou de forma clara a suposta infração cometida.

No mérito, aduz que a empresa atua no ramo de transporte de 
mercadorias, sendo que as notas apontadas pelo autuante se referem a 
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produtos/mercadorias das mais variadas espécies, as quais divergem do objeto 
social da empresa, descaracterizando a atividade social.

Ao final pede pela nulidade ou improcedência do auto de infração.

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

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pela falta de registro de notas fiscais de entradas.

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração arguida pela 
Recorrente, está claro que a mesma não deve prevalecer, pois, como se vê nos 
autos é de bom entendimento a descrição do ilícito e a mesma está em consonância 
com a aplicação do dispositivo legal infringido.

Em análise de mérito, mesmo sendo uma empresa que atua no ramo de 
transportes rodoviários de cargas, ou seja, prestadora de serviços conforme alega 
em seu recurso, portanto é obrigada ao registro de todas as notas fiscais de 
entradas, indiferente ao destino dado as mercadorias, pois os serviços prestados 
pela mesma estão sujeitos a incidência do ICMS, conforme previsto no art. 3o, inciso 
II, da Lei 1.287/2001, a saber:

Art. 3o O imposto incide sobre:
...............................................................................................................

II – as prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 
valores;
...............................................................................................................

Portanto, resta claro que houve descumprimento de uma obrigação 
acessória, pois conforme descrito no art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001, é uma 
obrigação do contribuinte registrar todas as operações que realizar, senão vejamos:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
.....................................................................................................

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos 
prazos legais, as operações ou prestações que realizar, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído;
.....................................................................................................

Desta forma, não resta dúvidas que a aplicação da multa formal está em 
conformidade com o previsto na legislação.

É o voto.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de descrição clara, precisa e 
resumida do fato e do dispositivo legal infringido, arguida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no

2010/002270 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 14.102,95 (quatorze mil, cento e dois reais e noventa e cinco centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal 
e Fernanda Teixeira Halum, Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de 
agosto de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 16 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


