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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 092/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.964
PROCESSO No: 2010/6860/501140
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002068
RECORRENTE: NORTE SUL LOGÍSTICA LTDA – EPP
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.413.479-4
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

MULTA FORMAL. OMISSÃO DO REGISTRO DE ENTRADA DE 
MERCADORIAS – É devida a autuação quando comprovado nos autos a emissão 
de nota fiscal de saída de mercadorias sem o devido registro de entrada.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos contextos 4.1 e 5.1 para que recolha ao 
Tesouro Estadual, a título de multa Formal, o valor total de R$ 20.707,76 (vinte mil, 
setecentos e sete reais e setenta e seis centavos), referente à omissão do registro 
de entrada de mercadorias para depósito em armazém geral, relativo aos exercícios 
de 2009 e 2010.

Intimado via postal, o contribuinte comparece tempestivamente aos autos 
alegando que em 01/03/2010 encerrou suas atividades e procedeu a todas as 
devoluções de seus produtos armazenados aos clientes, e que no momento da 
emissão da nota fiscal no 63, da qual corresponde às mesmas quantidades de 
quilos, valores e produtos das notas fiscais de no 32, 34 e 36, que já haviam sido 
devolvidas, houve um erro na emissão da nota e falta de cancelamento da mesma, 
que só foi descoberto quando a auditoria já estava em andamento.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração, com ressalva ao campo 4.1 que 
julgou procedente e extinto pelo pagamento, conforme Documento de Arrecadação 
de Receitas Estaduais – DARE constante as fls.18 do auto.
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Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresenta 
recurso voluntário reiterando as alegações feitas em sede de impugnação. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda pela 
confirmação da sentença prolatada em primeira instância.

VOTO

O auto de infração em análise se refere a cobrança de multa formal em 
razão da omissão do registro das entradas de mercadorias para depósito em 
armazém geral no exercício de 2010.

Compulsando os autos evidencia-se que a defesa apresentada pelo 
contribuinte não é capaz de ilidir o feito, uma vez que o sujeito passivo alega que a 
autuação referente ao campo 6 se originou de um equívoco da empresa que emitiu 
erroneamente a nota fiscal no 63 com o mesmo conteúdo das notas fiscais já 
emitidas anteriormente de no 32, 34 e 36, todas anexas aos autos, e que o erro só 
fora percebido após o início da ação fiscal.

Ocorre que em sua defesa a empresa alega que encerrou as suas 
atividades em 01/03/2010 e providenciou a devolução de todos os produtos, no 
entanto a nota fiscal no 63 foi emitida exatamente no dia em que a empresa encerrou 
suas atividades, causando estranheza, mesmo porque a alegação de emissão de 
notas fiscais com conteúdo em duplicidade se mostra frágil quando se denota dos 
autos que as demais notas fiscais que teriam o mesmo conteúdo foram emitidas 
com um intervalo de quase 3 meses.

Assim, ainda que se trate de um equívoco do contribuinte, o mesmo só foi 
percebido no curso da ação fiscal, ou seja, após seis meses da emissão da nota 
fiscal, não lhe cabendo razão, sendo devida a autuação por multa formal.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 2010/002068 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
9.955,46 (nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis 
centavos), referente ao campo 4.11 e extinto pelo pagamento conforme DARE de 
fls.18 e R$ 10.752,30 (dez mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), 
referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides 
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Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 28 
dias do mês de junho de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

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

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


