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de R$1.070,00 e R$2.574,00, “(...) referente a multa formal pelo não regist
aquisição de mercadorias no livro de entrada (...)”, sendo 10% e 20% sobre o valor 
das operações realizadas durante os exercícios de 2008 e 2009, 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 07/07/2011
mediante aviso de recebimento, AR, de página 61, nos termos do inciso I do art

, de 28 de dezembro de 2001. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE 
PROCESSUAL. ATIVIDADE 

AJUSTE SINIEF 05/07 – A falta 
de mercadoria configura infração à legislação 

multa formal ao infringente por 
 da Lei 1.287/2001. 

MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE 

sentença da primeira 
procedente o auto de 

17/06/2011, o aludido auto 
tributário no valor de 

3.644,00 (três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais), composto pelos valores 
multa formal pelo não registro de 
”, sendo 10% e 20% sobre o valor 

 respectivamente. 

07/07/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 61, nos termos do inciso I do art. 22 
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Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação, de 
página 62, com os seguintes argumentos: 

 
1 – que a Nota Fiscal Eletrônica, NF-e, 1.842, emitida em 02/05/2008, no 

valor de R$10.700,00, não foi registrada devido ao extravio do documento, 
ressaltando que durante um ano só teve essa ocorrência, mas que não causou 
nenhum ônus para o Estado, pois se trata de combustível, produto de substituição 
tributária. 

 
2 – que a NF-e 23.543, emitida em 01/09/2009, no valor de R$12.870,00, 

foi cancelada pelo emitente Total Distribuidora S/A, pois o pedido estava incorreto, 
conforme relatório de página 64, razão pela qual não houve a escrituração. 

 
Ressalta que viu na presente autuação uma vontade excessiva de multar 

por parte da agente fiscal, a qual deveria consultar as fontes disponíveis para 
verificar se houve ou não cancelamento do documento fiscal. 

 
Finalmente, requer o cancelamento do auto de infração em epígrafe, por 

entender que o mesmo não está devidamente fundamentado, especialmente no 
tocante ao item 2. 

 
O julgador singular através do despacho de página 68 devolve o processo 

à DRE em Palmas para manifestação sobre o relatório de página 64. 
 
O autor do procedimento por meio do parecer de páginas 70 e 71, 

esclarece que a anexação do citado documento não é suficiente para comprovar o 
cancelamento da referida nota fiscal, tendo em vista que o art. 153-S, do 
Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro 
de 2006, dispõe que o emitente pode solicitar o cancelamento de NF-e desde que 
não tenha havido a circulação da respectiva mercadoria ou prestação de serviço. 

 
Adveio a decisão de primeira instância, de páginas 73 a 78, que julgou 

procedente o auto de infração em litígio. Entendeu o julgador monocrático que, 
relativamente ao exercício de 2008, o sujeito passivo confessou que não registrou a 
respectiva nota fiscal e, quanto ao exercício de 2009, deixou de atender o disposto 
na legislação tributária, especialmente o que determina o mencionado art. 153-S. 

 
A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada em 

05/01/2011, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 80, nos 
termos do inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

 
Contra essa decisão foi interposto recurso voluntário por intermédio do 

qual a recorrente repisa os argumentos da impugnação e acrescenta que o julgador 
singular desconsiderou por completo os seus argumentos e decidiu manter o auto de 
infração em sua forma original, e reafirma que viu na presente autuação uma 
vontade excessiva de multa por parte da agente fiscal. 

 
Finalmente, requer o cancelamento do auto de infração em epígrafe por 

entender que o mesmo não está devidamente fundamentado. 
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O representante da Fazenda Pública Estadual recomenda conhecer e 
negar provimento ao recurso voluntário para manter a sentença de primeira 
instância, que julgou procedente o auto de infração. 

 
RELATÓRIO COMPLEMENTAR 

 
Em atendimento à Resolução no 6/2012 do Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais, de página 89, a autora do procedimento esclarece que a nota 
fiscal 23.543 não foi cancelada, haja vista que ainda figura no relatório de notas 
fiscais eletrônicas e que à época da auditoria não estava em funcionamento o 
sistema de passe fiscal. 

 
Informa também que se trata de notas fiscais de aquisição de 

mercadorias, autorizadas e com a devida chave de acesso. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
Cuida-se de questão simples, objetiva e recorrente neste Conselho de 

Contribuinte, ou seja, as implicações decorrentes da falta de escrituração de 
documento fiscal de entrada de mercadorias. 

 
O Fisco Estadual constatou a irregularidade por intermédio do trabalho de 

cruzamento das informações constantes na base de dados do Sistema Integrado de 
Administração Tributária, SIAT, no qual são mantidos os arquivos relativos às notas 
fiscais eletrônicas autorizadas dos remetentes, com os registros efetuados pelos 
destinatários no livro Registro de Entradas.  

 
A verificação comprovou que a autuada omitiu o registro das notas fiscais 

nos 1.842 e 23.543, conforme demonstram as cópias dos Relatórios de Notas Fiscais 
Eletrônicas Autorizadas, de páginas 6 a 9, conforme extratos relativos ao meses de 
maio de 2008 e setembro de 2009, transcritos a seguir. 

 
 

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AUTORIZADA 

NF EMISSAO PRODUTO QTD TOTAL EMITENTE DESTINATÁRIO 
BC 

ICMS 
BC ST TOTAL ICMS 

ICMS 

ST 

1818 23/5/2008 GASOLINA C 5000 10.625,00 TOTAL DISTRIBUIDORA S.A OSMARINA CRUZ CABRAL 0,00 0,00 10.625,00 0,00 0,00 

1842 2/5/2008 

GASOLINA 

TIPO C 5000 10.700,00 

PREMIUM DISTRIBUIDORA 

DE PETROLEO LTDA OSMARINA CRUZ CABRAL 0,00 13.875,50 10.700,00 0,00 4.023,90 

2198 9/5/2008 

GASOLINA 

TIPO C 5000 10.630,00 

PREMIUM DISTRIBUIDORA 

DE PETROLEO LTDA OSMARINA CRUZ CABRAL 0,00 13.875,50 10.630,00 0,00 4.023,90 

2698 19/5/2008 

GASOLINA 

TIPO C 5000 10.650,00 

PREMIUM DISTRIBUIDORA 

DE PETROLEO LTDA OSMARINA CRUZ CABRAL 0,00 13.875,50 10.650,00 0,00 4.023,90 

3344 30/5/2008 

GASOLINA 

TIPO C 5000 10.600,00 

PREMIUM DISTRIBUIDORA 

DE PETROLEO LTDA OSMARINA CRUZ CABRAL 0,00 13.875,50 10.600,00 0,00 4.023,90 

3128 7/5/2008 

ALCOOL 

HIDRATADO 5000 6.450,00 

BRASIL OIL DISTR. DE COMB. 

E DERIV. PETROLEO LTDA OSMARINA CRUZ CABRAL 4.801,13 0,00 4.801,13 576,13 0,00 

5582 30/5/2008 

ALCOOL 

HIDRATADO 5000 6.000,00 

BRASIL OIL DISTR. DE COMB. 

E DERIV. PETROLEO LTDA OSMARINA CRUZ CABRAL 4.289,77 0,00 4.289,77 514,77 0,00 
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RELATÓRIO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AUTORIZADA 

NF EMISSAO PRODUTO QTD TOTAL EMITENTE DESTINATÁRIO BC ICMS BC ST TOTAL ICMS 
ICMS 

ST 

23543 1/9/2009 GASOLINA C 6000 12.870,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 12.870,00 0,00 0,00 

23545 1/9/2009 

OLEO DIESEL B4-

INT COM (S1800) 6000 10.170,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 10.170,00 0,00 0,00 

9859 1/9/2009 

ALCOOL ETILICO 

HIDRATADO 5000 5.875,00 

PETROMAIS 

DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 4.147,72 0,00 4.147,72 497,72 0,00 

23719 3/9/2009 GASOLINA C 5000 10.750,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00 

23998 8/9/2009 

OLEO DIESEL B4-

INT COM (S1800) 5000 8.500,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 

29289 8/9/2009 GASOLINA C 6000 12.944,67 

FIC DISTRIBUIDORA DE 

DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 16.650,60 12.944,67 0,00 4.329,16 

24201 10/9/2009 GASOLINA C 6000 12.900,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 

2482 14/9/2009 

BRALUB SAE 140 - 

CX-24/1 2 1.037,00 

COMERCIAL AUT. 

J.FERRO  LTDA - TO 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 267,80 0,00 0,00 

2482 14/9/2009 

IPIRGEROL EP 140 

- CX-24/1  - 

IPIRANGA 2 1.037,00 

COMERCIAL AUT. 

J.FERRO  LTDA - TO 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 366,00 0,00 0,00 

2482 14/9/2009 

PH2870B FILTRO 

FRAM 12 1.037,00 

COMERCIAL AUT. 

J.FERRO  LTDA - TO 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 111,60 0,00 0,00 

2482 14/9/2009 

PH4701 FILTRO 

FRAM 12 1.037,00 

COMERCIAL AUT. 

J.FERRO  LTDA - TO 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 

2482 14/9/2009 

PH5548 FILTRO 

FRAM 12 1.037,00 

COMERCIAL AUT. 

J.FERRO  LTDA - TO 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 111,60 0,00 0,00 

2482 14/9/2009 

UNIGRAX CA 2 - 

CX-24/500  - 

INGRAX 1 1.037,00 

COMERCIAL AUT. 

J.FERRO  LTDA - TO 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 

4102 15/9/2009 

SHELL HELIX HX5 

15W50 12X1 5 529,50 

GOIAS LUB DIST PROD 

AUTOMOTIVOS LTDA 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 529,50 0,00 0,00 

64646 15/9/2009 

ETANOL 

HIDRATADO 

COMBUSTIVEL 6000 7.200,00 

BRASIL OIL DISTR. DE 

COMB. E DERIV. 

PETROLEO S/A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 5.147,72 0,00 5.147,72 617,72 0,00 

2522 16/9/2009 

BRALUB 

HIDRAULICO 68 - 

BD-20 3 225,00 

COMERCIAL AUT. 

J.FERRO  LTDA - TO 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 

24656 18/9/2009 GASOLINA C 5000 10.825,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 10.825,00 0,00 0,00 

24891 23/9/2009 GASOLINA C 6000 12.990,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 12.990,00 0,00 0,00 

25195 28/9/2009 

OLEO DIESEL B4-

INT COM (S1800) 6000 10.200,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 

25196 28/9/2009 GASOLINA C 5000 10.850,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 10.850,00 0,00 0,00 

25197 28/9/2009 

ALCOOL ETILICO 

HID. 

CARBURANTE 5000 6.350,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 4.687,50 8.900,00 4.687,50 562,50 1.662,50 

25493 30/9/2009 GASOLINA C 5000 19.350,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 10.850,00 0,00 0,00 

25493 30/9/2009 

OLEO DIESEL B4-

INT COM (S1800) 5000 19.350,00 

TOTAL DISTRIBUIDORA 

S.A 

OSMARINA CRUZ 

CABRAL 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 

 
Por essa razão, a peça fiscal impõe a aplicação de multa formal por 

descumprimento de obrigação acessória, fundamentada no inciso II do art. 44 da Lei 
1.287, de 28 de dezembro de 2001, que trata das obrigações de fazer dos 
contribuintes e dos responsáveis. 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 
 

Subseção I 
Das Obrigações 

 
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; 
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É importante ressaltar que a obrigação é acessória quando, por força de 
lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, na dicção do 
§ 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional, CTN, que dispõe sobre a obrigação 
tributária. In verbis: 

 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
(...) 
 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 
Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o 

cumprimento da obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a 
obrigação acessória. 

 
De outra banda, o lançamento fiscal se encontra respaldado nos 

documentos comprobatórios representados pelas cópias das notas fiscais 
eletrônicas e do livro Registro de Entradas, de páginas 4/5 e 10/58, respectivamente, 
ao teor do disposto no inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001, que assim reza: 

 
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. 

 
A Autuada, em sede de impugnação e de recurso, reconhece, 

expressamente, sua falta em relação à NF-e 1.842 ao afirmar que não detectou essa 
ocorrência em tempo hábil para regularizá-la; alega também que a NF-e 23.543 foi 
cancelada “(...) por motivos comerciais (...)”, de acordo com “Relatório de 
Cancelamento, em anexo ” (sic), constante da página 64, supostamente expedido 
por “TOTAL DISTR. LTDA”, bem como, insurge-se contra a auditora com os 
seguintes dizeres: “(...) uma vontade excessiva de multar, por parte do agente de 
fiscalização, (...)”. 

 
É relevante considerar que a partir da introdução da nota fiscal eletrônica 

e do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica na legislação tributária através do 
Ajuste Sinief 07/05, iniciou-se um novo capítulo no ordenamento das relações 
sujeitas a essa nova modalidade de documentação fiscal. 

 
Nesse sentido, determinados controles e procedimentos fiscais exercidos 

a partir de documentos físicos estão sendo gradualmente substituídos por 
documentos e domínios virtuais, de maneira que as operações mercantis sujeitas à 
incidência do ICMS passem a ser controladas de forma virtual. 

 
No âmbito desses novos conceitos figuram a emissão, a transmissão, a 

correção eletrônica e o cancelamento de NF-e, ao abrigo das hipóteses legais 
instituídas pelo Ajuste Sinief 07/05. 

 
Assim, em consonância com os dispositivos de regência dessa matéria, o 

documento que traduz o fato gerador da obrigação tributária é a nota fiscal 
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eletrônica, NF-e, regularmente emitida, antes do início da circulação da mercadoria, 
por contribuinte devidamente autorizado pelo Fisco, com o respectivo número de 
protocolo de autorização, isto é, a chave de acesso da NF-e para consulta de sua 
autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br, nos termos da Cláusula primeira, do 
referido ato normativo. Vide: 

 
Cláusula primeira.  Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, 
que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
em substituição: 
 
I – à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A; 
 
II – à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4. 
 
§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido 
e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o 
intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica 
é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso 
pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, 
antes da ocorrência do fato gerador. 

 
Logo, o nascimento do fato gerador é documentado por meio da emissão 

da respectiva NF-e da operação realizada, da qual resultarão os registros contábeis 
e fiscais necessários à apuração mensal do ICMS do contribuinte. 

 
Assim, a NFe- 23.543 encontra-se revestida das formalidades legais que 

autorizam a presunção de regularidade quanto à sua emissão, contendo, inclusive,  
o no 52090901241994000605550030000235439999764569, correspondente a sua 
chave de acesso ao site Receita Federal do Brasil, elemento obrigatório que indica 
que o documento eletrônico foi enviado pela empresa, e devidamente autorizado 
pelo Fisco, comprovando que a operação atendeu as exigências legais necessárias 
a sua emissão. 

 
Não obstante tais fatos, a recorrente faz referência a um documento 

intitulado: “006225 – OSMARINA CRUZ - RELATÓRIO DE CANCELAMENTO”, 
constante da página 64, com a intenção manifesta de que seria a prova de 
cancelamento da citada NF-e, porém, o tal documento não permite identificar sua 
origem nem sua autenticidade. 

 
Por outro lado, não é possível aceitar essa tese defendida pela autuada 

porque os procedimentos de cancelamento de NF-e obedecem às normas previstas 
na Cláusula décima terceira, do Ajuste Sinief 07/05, transcritas a seguir, às quais 
não foram observadas nem confirmadas com documentação fiscal autêntica capaz 
de demonstrar coerência com a legislação pertinente. 

 
Cláusula décima terceira.  O cancelamento de que trata a cláusula 
décima segunda somente poderá ser efetuado mediante Pedido de 
Cancelamento de NF-e, transmitido pelo emitente, à administração 
tributária que a autorizou. 
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§ 1º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá atender ao leiaute 
estabelecido no ‘Manual de Integração - Contribuinte’. 
 
§ 2º A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e será 
efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou 
criptografia. 
 
§ 3º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo 
emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada 
pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, 
contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do 
contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. 
 
§ 5º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-
e será feita mediante protocolo de que trata o § 2º disponibilizado ao 
emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, a "chave de 
acesso", o número da NF-e, a data e a hora do recebimento da 
solicitação pela administração tributária e o número do protocolo, 
podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com 
certificação digital da administração tributária ou outro mecanismo de 
confirmação de recebimento. 
 
§ 6º A administração tributária da unidade federada do emitente 
deverá transmitir para as administrações tributárias e entidades 
previstas na cláusula oitava, os Cancelamentos de NF-e. 
 
Cláusula décima quarta.  O contribuinte deverá solicitar, mediante 
Pedido de Inutilização de Número da NF-e, até o 10 (décimo) dia do 
mês subseqüente, a inutilização de números de NF-e não utilizados, 
na eventualidade de quebra de seqüência da numeração da NF-e. 
 
§ 3º A cientificação do resultado do Pedido de Inutilização de 
Número da NF-e será feita mediante protocolo de que trata o § 2º 
disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, 
os números das NF-e, a data e a hora do recebimento da solicitação 
pela administração tributária da unidade federada do emitente e o 
número do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura 
digital gerada com certificação digital da administração tributária ou 
outro mecanismo de confirmação de recebimento. 

 
De igual forma, as disposições relativas à regulamentação da NF-e se 

encontram inseridas na legislação tributária estadual, na “Subseção I-A, Da Nota 
Fiscal Eletrônica e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”, 
compreendendo os arts. 153-A ao 153-Y, do RICMS. 

 
Por fim, é visível que a contestante, sugerindo-se vítima de exação, 

concentra esforços na tentativa de desqualificar os trabalhos da auditora, traduzida 
nas seguintes palavras: “(...) uma vontade excessiva de multar (...)”. 

 
Ora, o art. 142 do CTN, a seguir transcrito, não deixa margem para 

dúvidas: o lançamento não é uma atividade administrativa facultativa; ele é 
obrigatório e indispensável por parte da Administração Pública. 

 
Noutras palavras, o lançamento de tributo é praticado por autoridade 

administrativa, cuja competência é privativa e vinculada, o que significa dizer que se 
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subordina ao que determina a lei, sob pena de responsabilidade funcional no 
exercício de suas atribuições. 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Com efeito, o lançamento do crédito tributário efetuado pela autoridade 

fiscal não constitui excesso de exação nem ameaça à legislação aplicável ao 
procedimento administrativo-tributário, subsistindo-se perfeitamente ao teor do 
precitado inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001, em virtude de a autuada não ter 
escriturado no livro próprio a NF-e no 23.543. 

 
Oportunamente, releva registrar que se trata aqui de infração ocorrida no 

exercício de 2009, a qual foi constatada pelo Fisco e objeto de autuação apenas em 
junho de 2011. 

 
Portanto, do ponto de vista da legislação tributária, todo procedimento de 

auditoria deve reportar-se às normas vigentes à época da ocorrência dos fatos. 
 
Logo, a multa imputada à infração indicada na peça fiscal em litígio, 

enseja a reclassificação da penalidade graduada em 10% (dez por cento), prevista 
na legislação em vigor ao seu tempo, com fulcro no prescrito na alínea c do inciso IV 
do art. 50 da Lei 1.287/2001. 

 
Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
IV – 20% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
IV – 10% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: 
 
c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
tributados, inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
ainda que não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente; 

 
À vista do exposto, entendo que os argumentos que amparam a tese 

defensiva da recorrente são frágeis e insuficientes para afastar a presente imposição 
fiscal. 

 
Assim, diante de tão clara previsão legal e visível irregularidade, acolho 

parecer do representante da Fazenda Pública Estadual e nego provimento ao 
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recurso voluntário para reformar a decisão singular e julgar procedente o lançamento 
do crédito tributário constituído por meio do auto de infração no 2011/001323, de 
páginas 2 e 3. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração no 2011/001323 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$1.070,00 (mil e setenta reais), referente o campo 4.11 e 
R$1.287,00 (mil e duzentos e oitenta e sete reais), referente parte do campo 5.11, 
mais os acréscimos legais e absolver no valor de R$1.287,00 (mil e duzentos e 
oitenta e sete reais), referente parte do campo 5.11. O Representante Fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira 
Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 28 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 15 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 


