
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS.
FISCAIS REGISTRADAS NOS LIVROS E AS DUPLICADAS NO LEVANTAMENTO 
FISCAL – Exigível multa formal pelo não registro de aquisição de mercadorias 
excluindo-se da exigência os equívocos cometidos quando 
levantamento. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de recurso voluntário em face da sentença da primeira 

instância administrativa, de páginas 245 a 249, que julgou parcialmente procedente 
o auto de infração no 2011/001043.

 
Contra Osmarina

de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de R$
487.210,14 (quatrocentos e oitenta e sete mil
centavos), composto pelos valores 
correspondentes aos exercícios de 2009 e 2010, respectivamente.

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá recolher as precitadas 

importâncias referentes à multa formal pelo não registro de aquisição de 
mercadorias no livro de entrada, sendo

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 16/06/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 194, nos termos do inciso I, do art
22, da Lei 1.288/2001. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 

073/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.075 

2011/6040/501677 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001043 

OSMARINA CRUZ CABRAL ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.036.242-3 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. EXCLUSÃO DAS NOTAS 

FISCAIS REGISTRADAS NOS LIVROS E AS DUPLICADAS NO LEVANTAMENTO 
Exigível multa formal pelo não registro de aquisição de mercadorias 

se da exigência os equívocos cometidos quando 

Tratam os autos de recurso voluntário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 245 a 249, que julgou parcialmente procedente 

2011/001043. 

Contra Osmarina Cruz Cabral foi lavrado, em 31/05/2011, o referido auto 
de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de R$
487.210,14 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e dez reais e quatorze 
centavos), composto pelos valores de R$ 323.645,45 e R$
correspondentes aos exercícios de 2009 e 2010, respectivamente.

A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá recolher as precitadas 
importâncias referentes à multa formal pelo não registro de aquisição de 

o livro de entrada, sendo 20% sobre o valor da operação.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 16/06/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 194, nos termos do inciso I, do art
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

OSMARINA CRUZ CABRAL ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
EXCLUSÃO DAS NOTAS 

FISCAIS REGISTRADAS NOS LIVROS E AS DUPLICADAS NO LEVANTAMENTO 
Exigível multa formal pelo não registro de aquisição de mercadorias 

se da exigência os equívocos cometidos quando da elaboração do 

Tratam os autos de recurso voluntário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 245 a 249, que julgou parcialmente procedente 

Cruz Cabral foi lavrado, em 31/05/2011, o referido auto 
de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de R$ 

duzentos e dez reais e quatorze 
323.645,45 e R$ 163.564,69, 

correspondentes aos exercícios de 2009 e 2010, respectivamente. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá recolher as precitadas 
importâncias referentes à multa formal pelo não registro de aquisição de 

20% sobre o valor da operação. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 16/06/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 194, nos termos do inciso I, do art. 
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Inconformada, a autuada, tempestivamente e por procurador habilitado 
nos autos, protocolizou petição, de páginas 195 a 208, impugnando integralmente o 
lançamento, com os seguintes argumentos: 

 
Em preliminar: 
 
a) INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA LEI 2.253/2009 PARA AS 

INFRAÇÕES OCORRIDAS EM 2009. Esclarece que a infração relativa ao exercício 
de 2009 está fundamentada no disposto no art. 50, inciso IV, alínea “c”, com redação 
atribuída pela referida lei. 

 
b) DOS ERROS MATERIAIS EXISTENTES NO AUTO DE INFRAÇÃO. 

Com a seguinte indicação: 
 
1 – notas fiscais constantes no auto de infração que fo ram lançadas 

no livro de entrada , sendo destacadas as de números 28.754, 47.388, 47.598 e 
73.499; 

 
2 – notas fiscais que não se referem à aquisição de mer cadoria fato 

gerador de obrigação tributária principal . Justifica que a autora incluiu no 
levantamento notas fiscais que não dão origem à obrigação tributária principal, às 
quais não são fatos geradores de recolhimento de tributo, pois se referem a bens de 
consumo ou ativo imobilizado. 

 
3 – da repetição de notas fiscais . Ressalta que foram lançadas em 

duplicidade no auto de infração as de números 75.600, 167.481 e 6.818. 
 
4 – notas fiscais de venda futura de veículo . Observa que as notas 

fiscais 12.555 e 12.556 se referem à venda de produto para entrega futura. E que a 
nota fiscal 13.078 corresponde à mesma mercadoria e negociação da de número 
12.556. 

No mérito: 
 
a) A CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA DA PENALIDADE APLICADA: 
Alega que houve um equívoco na escrituração do livro de registro de 

entrada, o qual não ocasionou nenhum prejuízo tributário porque as mercadorias 
adquiridas não são para comercialização nem para a atividade fim da empresa. E 
que praticamente todas as notas fiscais que compõem o auto de infração referem-se 
à aquisição de veículo ou a sua manutenção ou ainda despesas da empresa. Por 
essa razão, não é aplicável o artigo 50, inciso IV, alínea “c”, da Lei 1.287/2001. 

 
Sugere que a penalidade aplicável deve ser a relativa à mera 

irregularidade no preenchimento do livro contábil, prevista no inciso IX, alínea “c”, do 
mesmo artigo, que impõe a multa de R$ 100,00 por livro, período de apuração, na 
escrituração de livros fiscais ou contábeis de forma irregular... ‘. 

 
b) DO LEVANTAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS NÃO 

REGISTRADAS NO LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS NO ANO DE 2009: 
 
1 – relativamente ao exercício de 2009, aponta as seguintes observações: 
- No levantamento de 2009, o período verificado foi até 30/09/2009; 
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- Notas fiscais lançadas em duplicidade; 
- Notas fiscais referentes à aquisição de veículos (ativo imobilizado); 
- Notas fiscais relativas a despesas de veículos; 
- Notas fiscais em duplicidade e de venda futura; 
- Notas fiscais devidamente lançadas no livro de entrada. 
 
2 – relativamente ao exercício de 2010, destaca os seguintes fatos: 
- Notas fiscais lançadas em duplicidade; 
- Notas fiscais referentes à aquisição de veículos (ativo imobilizado); 
- Notas fiscais relativas a despesas de veículos; 
- Notas fiscais devidamente lançadas no livro de entrada. 
 
Finalmente, requer: 
 
a) o reconhecimento das preliminares arguidas, e 
 
b) caso não seja esse o entendimento, que o auto de infração seja julgado 

inteiramente improcedente, e 
 
c) na hipótese de convalidação da constatação descrita no auto de 

infração, a não aplicação de qualquer penalidade à autuada, em face de a mesma 
não ter praticado qualquer ato que contribuísse com ilícito tributário ou sonegação 
de tributo. 

 
Adveio a decisão de primeira instância, de páginas 245 a 249, que julgou 

procedente em parte o auto de infração em litígio. Entendeu a julgadora monocrática 
que as notas fiscais relativas ao ativo imobilizado e aos bens de consumo devem ser 
devidamente lançadas no livro de registro de entradas, assim como as notas fiscais 
relativas às vendas para entrega futura, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 247, do 
regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.916/2006. 

 
Recusou os argumentos da contestante ao afirmar que não importa a 

natureza da operação ou o tipo de tributação, todo e qualquer documento fiscal deve 
ser registrado nos livros próprios. 

 
Ao sentenciar, a julgadora singular destacou que excluiu dos 

levantamentos as notas fiscais em duplicidade e as efetivamente registradas e ainda 
aplicou o percentual de multa de 10% para o exercício de 2009. 

 
A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 

17/10/2011, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 255, 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 a sentença 
ora recorrida fundamenta a manutenção parcial do auto de infração, pois em 
nenhum momento a impugnante mencionou que as operações se referem a 
produtos isentos, como consta da sentença. 
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Finalmente, requer a reforma do julgado, para anular o auto de infração 
em sua totalidade, ou adequar a penalidade aplicada ao disposto no inciso IX, alínea 
c, do artigo 50. 

 
Aduz ainda que a situação pode ser enquadrada na hipótese prevista na 

alínea d, do inciso X, do art. 50, que estipula a penalidade de R$ 150,00 e R$ 60,00, 
para o descumprimento de obrigação acessória ocorrida nos exercício de 2010 e 
2009, respectivamente. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III, do 

art. 5o, da Lei 1.288/2001, pediu a confirmação da sentença de primeira instância. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pela não escrituração de aquisição de mercadorias, nos livros de registros de 
entradas. 

 
Ao analisar os documentos anexados ao auto torna-se evidente que o 

sujeito passivo não cumpriu o determinado pela legislação tributária estadual, ou 
seja, deixou de efetuar o registro das notas fiscais de entradas, conforme determina 
o art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001, a saber: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; 

 
Por outro lado, a autoridade lançadora ao efetuar o levantamento 

referente às notas fiscais não registradas equivocou-se ao relacionar notas que se 
encontram devidamente registradas nos livros de registros e também houve caso em 
que relacionou duas vezes o mesmo documento fiscal. 

 
Assim sendo, as notas fiscais a seguir relacionadas devem ter seus 

valores excluídos da exigência tributária lançada no campo 4, que se refere ao 
exercício de 2009: 

 
Número da nf Valor da nf Percentual da multa Valor da multa 
167481 35.820,03 20% 7.164,01 
75600 42.425,58 20% 8.485,12 
28754 10.500,00 20% 2.100,00 
47388 49.175,52 20% 9.835,10 
47598 16.536,00 20% 3.307,20 
Total 154.457,13  30.891,43 

 
Também, em relação ao campo 4, relativo ao exercício de 2009, houve o 

equivoco por parte da autoridade autuante por utilizar-se do percentual de 20% para 
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a aplicação da multa formal, pois o mesmo não era vigente a época do ilícito, sendo 
que para a época a legislação determinava um índice de 10%, como se vê a seguir: 

 
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; 

 
Quanto ao campo 5, que se refere ao exercício de 2010 deve ser excluído 

da exigência os valores referentes às notas fiscais a seguir: 
 

Numero da nf Valor da nf Percentual da multa Valor da multa 
6818 805,29 20% 161,07 
73499 86.394,00 20% 17.278,80 
2470 750,00 20% 150,00 
5933 9.000,00 20% 1.800,00 
Total 96.949,29  19.389,87 

 
De todo o exposto, deve ser julgado procedente em parte o auto de 

infração. 
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, reformar a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração de no 2011/001043 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 146.377,01 (cento e quarenta e seis mil, 
trezentos e setenta e sete reais e um centavo), e R$ 144.174,82 (cento e quarenta e 
quatro mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), referente parte 
dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais, e absolver nos 
valores de R$ 177.268,44 (cento e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito 
reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 19.389,87 (dezenove mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente parte dos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. O Sr. 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 
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João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do mês de junho 
de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 25 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro autor do voto 


