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documento refere-se a nota fiscal de saída
próprio. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre 
no livro fiscal próprio, das aquisições de mercadorias listadas em Relatório de Notas 
Fiscais Eletrônicas – Nfe,
importâncias de R$ 22.778,84 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos) e R$ 63.780,83 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta 
reais e oitenta e três centavos) respectivamente.

 
Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos a

impugnação intempestiva 
reconhece que as notas fiscais de aquisição não foram lançadas, optando pelo 
pagamento do crédito tributário exigido.

 
Quanto ao campo 5, alega que o auto 

eletrônica nº 2145, de emissão própria, para acobertar remessa de mercadoria para 
exposição ou feira e lançada nos livros fiscais conforme determina a legislação, não 
sendo devido o crédito tributário des
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MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO 
FISCAL DE ENTRADAS – É improcedente o lançamento fiscal que exige
formal pela falta de registro de nota fiscal de entrada quando resta provado que

nota fiscal de saída de mercadoria registrad

Versa a autuação sobre exigência de multa formal, pela falta de registro 
no livro fiscal próprio, das aquisições de mercadorias listadas em Relatório de Notas 

Nfe, referente aos campos 4 e 5 do auto de infração, 
22.778,84 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e 

oitenta e quatro centavos) e R$ 63.780,83 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta 
três centavos) respectivamente. 

Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos a
impugnação intempestiva (fls. 51/52), em relação ao contexto descrito no campo 4, 
reconhece que as notas fiscais de aquisição não foram lançadas, optando pelo 
pagamento do crédito tributário exigido. 

Quanto ao campo 5, alega que o auto de infração, refere
2145, de emissão própria, para acobertar remessa de mercadoria para 

exposição ou feira e lançada nos livros fiscais conforme determina a legislação, não 
sendo devido o crédito tributário descrito neste campo. 
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COMERCIAL EXPORTADORA E 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO 
fiscal que exige multa 

quando resta provado que o 
registrado no livro fiscal 

pela falta de registro 
no livro fiscal próprio, das aquisições de mercadorias listadas em Relatório de Notas 

referente aos campos 4 e 5 do auto de infração, nas 
22.778,84 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e 

oitenta e quatro centavos) e R$ 63.780,83 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta 

Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
(fls. 51/52), em relação ao contexto descrito no campo 4, 

reconhece que as notas fiscais de aquisição não foram lançadas, optando pelo 

de infração, refere-se a nota fiscal 
2145, de emissão própria, para acobertar remessa de mercadoria para 

exposição ou feira e lançada nos livros fiscais conforme determina a legislação, não 
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A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 86/88, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 89, manifesta, 

aduzindo que o sujeito passivo comprovou tratar-se de nota fiscal de saídas, não 
havendo de se cogitar o registro no livro de entradas. Pede a confirmação da 
decisão adotada pela julgadora singular. 

 
Notificada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a 

impugnante não de manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação pela falta de registro de 
documento fiscal de entradas de mercadorias no livro próprio. 

 
Em sua impugnação, o sujeito passivo, quanto ao contexto descrito no 

campo 4, reconhece que as notas fiscais de aquisição não foram lançadas, e quita o 
crédito tributário, extinto assim, pelo pagamento. 

 
Quanto ao campo 5, alega que a nota fiscal objeto da autuação, refere-se 

a nota fiscal de sua emissão para acobertar remessa de mercadorias, estando 
devidamente lançada no livro fiscal próprio, e que não é devido o crédito tributário 
descrito neste campo. 

 
Analisando os documentos anexados aos autos, em especial a nota fiscal 

de nº 2145, percebe-se nitidamente referir-se a remessa de mercadorias para 
exposição ou feira, e que a referida nota fiscal foi lançada nos livros fiscais, 
conforme faz prova os documentos acostados aos autos. 

 
Desta forma, a nota fiscal por ser de saídas não poderia estar registrada 

no livro de entradas, fato este, não observado pela autora do lançamento. 
 
Portanto, conclui-se que a autuada cumpriu corretamente com suas 

obrigações, agindo conforme determina a Legislação Tributária do Estado do 
Tocantins, especialmente o inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001, conforme a seguir: 

 
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; (Redação dada pela Lei 
2.549 de 22.12.11). 

 
Assim, diante das provas carreadas aos autos pelo sujeito passivo, 

entendo que a exigência fiscal ficou fragilizada não devendo prosperar. 
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Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente a exigência tributária, campo 5.1, do 
auto de infração nº 2012/001692, e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
impôs a peça básica, neste campo. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração de no 2012/001692 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 63.780,83 (sessenta e três mil, 
setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), referente ao campo 5.11. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Evaniter Cordeiro Toledo, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barbosa 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de setembro de 2013, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos seis dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


