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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 027/2013
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.170
PROCESSO No: 2011/6040/510215
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002655
SUJEITO PASSIVO: NICIA M P DOS REIS PEDREIRA & CIA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.047.879-0
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS – Procede em parte o auto de 
infração quando não ocorre o registro de notas fiscais de entradas, devendo ser 
excluído da exigência os valores que se referem às notas fiscais de saídas e as que 
estiverem devidamente escrituradas.

RELATÓRIO 

A empresa foi autuada nos campo 4 e 5, referente à multa formal pela 
ausência de registro de aquisição de mercadorias, constante do relatório de nota 
fiscal eletrônica autorizada, na importância de R$ 19.141,92 (dezenove mil, cento e 
quarenta e um reais e noventa e dois centavos) e R$ 24.650,53 (vinte quatro mil,
seiscentos e cinquenta reais e cinqüenta e três centavos), respectivamente, 
apurados conforme livro registro de entradas, e resumo das notas fiscais eletrônicas 
em anexo.

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva às 
fls. 160/163, alegando que as notas fiscais estão devidamente lançadas nos livros 
próprios, relaciona as notas fiscais de entradas lançadas, relaciona as notas fiscais 
de consumo lançadas no livro diário, alegando ainda, que as notas fiscais nº. 4445 e 
4457 emitidas pela empresa Algar, não lhe pertencem ou foram emitidas por 
engano.

A julgadora de primeira instância em decisão de fls. 277/279, conheceu 
da impugnação por ser tempestiva e deu-lhe provimento parcial, para julgar 
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procedente em parte o auto de infração, por entender que parte das notas fiscais 
relacionadas pela impugnante estão devidamente lançadas.

O Representante da Fazenda Pública, em manifestação de fls. 280,
entende correta a decisão prolatada e pede que seja mantida a sentença singular.

Devidamente notificada da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, a autuada apresentou recurso às fls. 288/289, arguindo 
que o auto de infração é inepto, pois os fatos ali articulados não conduzem a uma 
conclusão lógica da realidade escritural da recorrente.

Também rebate os argumentos da julgadora de primeira instância, e se 
este conselho entender que há necessidade de provas, que seja intimada a empresa 
Algar Comercial Elétrica Ltda., por meio de seus sócios e/ou seu contador 
responsável para apresentarem os comprovantes de entrega das mercadorias 
referente às notas fiscais no 4445 e 4457.

A Representação Fazendária, em manifestação às fls. 470, conclui que os 
argumentos da recorrente não têm o menor respaldo legal e pede que seja mantida 
a decisão singular.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
por falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias.

A julgadora de primeira instância analisando os documentos juntados aos 
autos detectou que parte das notas fiscais relacionadas encontrava-se devidamente 
registradas, também, constatou que a autora do procedimento relacionou em 
duplicidade a nota fiscal de no 9962.

Porém, em uma análise mais acurada dos documentos anexados aos 
autos pela recorrente, resta claro que além dos equívocos cometidos pela autuante, 
detectados pela julgadora de primeira instância, ocorreu outro erro por parte da 
autoridade fiscal, ou seja, está exigindo multa formal por falta de registro de notas 
fiscais de entradas, quando parte das notas fiscais relacionadas são de saídas, 
portanto, entendo que os valores a que se referem tais notas fiscais também 
deverão ser excluídos da exigência tributária.

Por outro lado, o sujeito passivo deixou de registrar notas fiscais de 
entradas ficando desta forma incurso no 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;
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Assim sendo, deverá prevalecer a exigência tributária referente às notas 
fiscais que não estão devidamente escrituradas.

Dessa forma, entendo que deverá ser reformada a decisão monocrática 
para que o auto de infração seja julgado procedente em parte.

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, 
julgar procedente em parte o auto de infração de no 2011/0002655 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 650,41 
(seiscentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos) e R$ 1.526,47 (mil e 
quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), referentes parte dos 
campos 4.11 e 5.11, mais os acréscimos e absolver nos valores de R$ 18.491,51 
(dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) e R$ 
23.124,06 (vinte e três mil, cento e vinte e quatro reais e seis centavos), referentes
parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Rui 
José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, 
Deides Ferreira Lopes e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 22 dias do mês de fevereiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2013.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator

João Gabriel Spicker
Conselheiro Autor do Voto Vencedor


