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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 173/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.087
PROCESSO No: 2008/6570/500069
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2008/001858
SUJEITO PASSIVO: SUPERMERCADO NATHALIA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.064.825-4
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. RELATÓRIO ATM. AUSÊNCIA DOS 
DOCUMENTOS FISCAIS. EQUÍVOCOS NO LEVANTAMENTO DE AUDITORIA –
Inexigível a multa formal quando os autos não se fazem acompanhar dos documentos 
probatórios e o levantamento contém erros.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 15.503,27 
(quinze mil quinhentos e três reais e vinte sete centavos), por deixar de registrar no livro 
de registro de entradas, notas fiscais remetidas a esse estabelecimento, durante os 
exercícios de 2003 a 2007, conforme relação extraída do relatório de entradas por 
destinatários de notas fiscais digitadas no ATM.

Intimada por via postal, a autuada apresentou impugnação tempestiva, 
alegando, em síntese, que está decaído o crédito tributário referente aos exercícios de 
2003 e 2004, diz também que a reclamação tributária não deve prosperar porque o 
levantamento do auditor está repleto de erros, uma vez que a relação de notas fiscais 
facilmente comprova erros de digitação das numerações e das datas feitas no ATM.
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Às folhas 54, o julgador de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às folhas 68/69 que alteram os itens 
4.1, contexto 4.8 para o valor de R$ 4.977,50, 4.11 para o valor de R$ 497,75, 5.1 
contexto, 5.8 para R$ 68.712,58, 5.11 para R$ 6.871,25, 6.1 contexto, 6.8 para R$ 
6.024,72, 6.11 para R$ 602,47, 7.1 contexto, 7.8 para R$ 45.334,12, 7.11 para R$ 
4.533,41, 8.1 contexto, 8.8 R$ 1.551,10 e 8.11 para o valor de R$ 155,11.

A autuada foi intimada do termo de aditamento, manifestando-se da mesma 
forma da impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo com fundamentos que o relatório do ATM e 
os comprovantes de digitação dos documentos não suprem a ausência da notas fiscais, 
visto que a impugnante comprovou a existência de erros na digitação dos mesmos.

A julgadora de primeira instância submete sua decisão à apreciação do 
COCRE, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea “f” e 58, parágrafo único, da Lei 
1.288/2001.

Em manifestação de folhas 127/128, a Representação Fazendária pede a 
reforma da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte se manifesta em recurso com as 
mesmas alegações da impugnação.

Em nova manifestação de folhas 180/181, o Representante Fazendário 
reitera o pedido anterior.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pelo 
não registro de notas fiscais de entradas, fundamentado no relatório de entradas por 
destinatário de notas fiscais digitadas no ATM.

Ao proceder uma análise entre o levantamento e os livros fiscais 
apresentados pelo nobre auditor, percebemos que o mesmo cometeu alguns equívocos 
em relação à numeração das notas fiscais, que demonstraremos a seguir: exercício de 
2003, a nota fiscal no 183867 lançada no livro de entradas, foi lançada no levantamento 
com o número 18387. No exercício de 2004, as notas fiscais de nos 483793 e 483794 
devidamente lançadas nos livros constam no levantamento do auditor com o nos 483493 
e 483494. No exercício de 2005, no levantamento foram lançadas as notas fiscais de 
nos 40405 e 98761, quando na verdade, os números corretos são 20759 e 986101 que 
estão devidamente registradas nos livros fiscais, finalmente para o exercício de 2006,
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no levantamento constam as notas fiscais de nos 535661 e 100103, sendo que os nos

corretos são 53566 e 213573 devidamente registradas nos livros fiscais.

Por outro lado, o relatório ATM e os comprovantes de digitação dos 
documentos não são suficientes para suprirem a ausência das notas fiscais.

Portanto, entendo que, no caso, em tela houve total afronta ao disposto no 
art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, senão vejamos:

Art. 35. O Auto de Infração:
....................................................................................................................

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

De todo o exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de primeira 
instância e o auto de infração deve ser julgado improcedente.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, para
julgar improcedente o auto de infração de no 2008/001858 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 479,75 (quatrocentos e setenta e nove 
reais e setenta e cinco centavos), R$ 6.871,25 (seis mil, oitocentos e setenta e um reais 
e vinte e cinco centavos), R$ 602,47 (seiscentos e dois reais e quarenta e sete 
centavos), R$ 4.533,47 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e sete 
centavos) e R$ 155,11(cento e cinquenta e cinco reais e onze centavos), referente 
partes dos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, conforme indicado no Termo de 
Aditamento de fls. 68. 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 Agenor de Lima Filho. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 04 dias do mês de novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 16 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator.


