
1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 127/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 2.312
PROCESSO No: 2007/6040/504118
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/005046
SUJEITO PASSIVO: CLIMAX KOSMETIK LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.568-0
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO 
– Impossibilidade de se exigir multa formal quando comprovado o efetivo registro 
das notas fiscais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apresentado pelo contribuinte CLIMAX KOSMETIK 
LTDA, contra exigência tributária, no valor total de R$ 42.773,04, (quarenta e dois 
mil, setecentos e setenta e três reais e quatro centavos), imposta pela Secretaria da 
Fazenda, por meio do auto de infração no 2007/005046, decorrente de multa formal 
por falta de registro de notas fiscais de entradas.

A peça fiscal consigna que o sujeito passivo deixou de registrar nos livros 
próprios, diversas notas fiscais de entrada, constantes das páginas 8 a 40, durante 
os exercícios de 2003, 2004 e 2005.

A notificação do lançamento foi efetuada em 20/11/2007, por via postal, 
mediante comprovante de entrega, de páginas 157.

Em 17 de dezembro de 2007, a autuada apresenta impugnação, por meio 
da qual solicita revisão da auditora em virtude das notas fiscais estarem 
contabilizadas nos livros fiscais e contábeis, conforme cópias anexas.



2

A julgadora de primeira instância, por meio da Sentença no 147/2008, de 
páginas 207 a 209, considera tempestiva a impugnação apresentada, dá-lhe 
provimento parcial e julga por sentença procedente em parte o auto de infração no

2007/005046.

A Representante Fazendária à época, entende que a sentenciante agiu 
corretamente. Desta forma, recomenda, por meio do parecer de páginas 211, a 
manutenção da sentença.

A autuada foi notificada da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, em 06/06/2008, por via postal, mediante aviso de 
recebimento, AR, de páginas 216, mas não se manifestou, conforme termo de 
perempção, de páginas 217.

Entretanto, consta das páginas 220, cópia do documento de arrecadação 
de receitas estaduais, DARE, no valor de R$ 1.695,18, no qual constam as 
seguintes informações complementares: “multa atualizada do proc. 
2007/6040/504118, conf. dec. 1ª instância e com os benefícios concedidos pela Lei 
1892/2008”.

O atual representante da Fazenda Pública Estadual recomenda a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância, justificando que as notas 
fiscais registradas foram excluídas pela julgadora.

VOTO

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

Em análise dos documentos juntados aos autos pelo sujeito passivo 
quando da sua impugnação, resta claro que razão em parte lhe assiste, uma vez 
que diversas notas fiscais tidas como não registradas, encontram-se devidamente 
lançadas no livro de registro de entradas.

Portanto, os valores referentes às notas fiscais que estão devidamente 
lançadas, conforme relações a seguir, devem ser excluídas da exigência.

Exercício de 2003, lançado no item 4 do auto de infração.

No Nota Fiscal Data Valor N. F. Vlr. Multa Formal 10%
2776 29.04.2003 2.048,34 204,83
28991 07.05.2003 113.770,03 11.377,00
20281 03.07.2003 4.197,00 419,70
20278 03.07.2003 51.768,00 5.176,80
20279 03.07.2003 23.588,40 2.358,40   

Total 195.371,77 19.537,17
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Exercício de 2004, lançado no item 5 do auto de infração:

No Nota Fiscal Data Valor N. F. Vlr. Multa Formal 10%
296130 31.03.2004 9.676,80 967,68
37412 23.09.2004 169.038,63 16.903,86

Total 178.715,43 17.871,54

Exercício de 2005, lançado no item 6 do auto de infração:

No Nota Fiscal Data Valor N. F. Vlr. Multa Formal 10%
33018 12.09.2005 3.122,36 312,23
35773 12.12.2005 4.367,20 36,72

Total 7.489,56 748,95

Portanto, entendo que o presente auto de infração deve ser julgado 
improcedente na parte em análise. 

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração no 2007/005046 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 19.537,17 (dezenove mil 
quinhentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), R$ 17.871,54 (dezessete mil 
oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 748,95 
(setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente parte dos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Representante Fazendário Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira 
Halum e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 27 dias do mês de setembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 11 dias do mês de outubro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Autor do Voto Vencedor


