
 

GOVERNO 

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. MULTA FORMAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
– A falta de registro de documento fiscal correspondente à operação ou prestação 
realizada por contribuinte configura infração à legislação tributária,
Fisco a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de obrigaç
acessória, prevista no art. 44, II, com a penalidade 
da Lei 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZ
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
UNÂNIME. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

Tratam os autos de 
instância administrativa, de páginas 102 a 105, que julgou parcialmente procedente 
o auto de infração no 2012/000341.

 
Contra Y. Yamada S/A Comércio e Indústria foi lavrado, em 10/4/2012, o 

referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no 
valor de R$ 57.030,00, correspondente ao exercício de 2010.

 
A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 

sugerida, a do art. 50, III, 
 
A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá “

relativa à omissão de registro das notas fiscais de entrada de mercadorias 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

055/2013 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.204 

2012/6640/500180 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000341 

Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.202-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 44, II, LEI 1.287/2001. REEXAME 

A falta de registro de documento fiscal correspondente à operação ou prestação 
realizada por contribuinte configura infração à legislação tributária,

a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de obrigaç
acessória, prevista no art. 44, II, com a penalidade expressa no art. 50, III, 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZ
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. DECISÃO SINGULAR 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 102 a 105, que julgou parcialmente procedente 

2012/000341. 

Contra Y. Yamada S/A Comércio e Indústria foi lavrado, em 10/4/2012, o 
e infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no 

57.030,00, correspondente ao exercício de 2010. 

A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
o art. 50, III, a, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001.

A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá “recolher a multa formal [...] 
relativa à omissão de registro das notas fiscais de entrada de mercadorias 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE 
EXAME NECESSÁRIO 

A falta de registro de documento fiscal correspondente à operação ou prestação 
realizada por contribuinte configura infração à legislação tributária, o que impõe ao 

a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de obrigação 
expressa no art. 50, III, a, ambos, 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. 

reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 102 a 105, que julgou parcialmente procedente 

Contra Y. Yamada S/A Comércio e Indústria foi lavrado, em 10/4/2012, o 
e infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no 

A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
de 28 de dezembro de 2001. 

recolher a multa formal [...] 
relativa à omissão de registro das notas fiscais de entrada de mercadorias 
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destinadas ao imobilizado ou às despesas da empresa no livro registro de entradas, 
[...] caracterizando descumprimento de obrigações acessórias, [...]”. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 11/4/2012, por ciência 

direta, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 
 
Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 

impugnação, de páginas 82 e 83, alegando que apenas as notas fiscais números 
3.882 e 3.886 pertencem à empresa e a 4.555 pertence à senhora Fusako Yamada. 

 
Adveio a decisão de primeira instância que julgou parcialmente 

procedente o auto de infração em litígio. Entendeu a sentenciante, Regina Alves 
Pinto, que a autuada descumpriu obrigação acessória ao deixar de registrar as duas 
notas fiscais supramencionadas, sendo legítima a exigência tributária em parte. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 106 e 107 recomenda a manutenção da sentença de primeira instância. 
 
A notificação da sentença e do parecer do Representante da Fazenda 

Pública Estadual foi efetuada, em 4/2/2013, por via postal, mediante aviso de 
recebimento - AR, de página 112, nos termos da legislação de regência. 

 
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, da Secretaria da Fazenda, 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 3.882, 3.886 e 4.555, série 1, cujos dados se encontram descritos no 
demonstrativo, de página 3, do qual transcrevemos o extrato a seguir. 

 
DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DE MERCA DORIAS DESTINADAS AO IMOBILIZADO OU ÀS 

DESPESAS DA EMPRESA, NÃO REGISTRADAS NOS LIVROS FIS CAIS PRÓPRIOS. 

CNPJ REMETENTE RAZÃO SOCIAL FORNECEDOR 
DATA 
NOTA 

FISCAL 

SÉ
RIE 
NF 

Nº DA 
NOTA 

FISCAL 

VALOR DA 
NOTA (1) 

MULTA FORMAL 
PELO NÃO 

LANÇAM - 30% (2)  

04.724.715/0003-00 MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA 27/09/2010 1 3882 550,00 165,00 

04.724.715/0003-00 MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA 27/09/2010 1 3886 550,00 165,00 

04.724.715/0003-00 MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA 24/11/2010 1 4555 189.000,00 56.700,00 

TOTAL (R$) 190.100,00 57.030,00 
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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 
1.287/2001, o qual 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; 

 
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. Eis o teor do citado dispositivo: 

 
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 encontra respaldo nos documentos 

comprobatórios representados pelas cópias dos Documentos Auxiliares das Notas 
Fiscais Eletrônicas – DANFE, de páginas 4 a 6, e do livro Registro de Entradas, de 7 
a 20, nos termos do inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001, o qual dispõe sobre os 
requisitos formais para elaboração do auto de infração, 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, reconhece, expressamente, sua falta 
em relação às notas fiscais 3.882 e 3.886, ao afirmar que “[...] apenas duas das três 
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notas fiscais citadas pertence à Empresa [...]” e que a nota fiscal 4.555, no valor de 
R$ 189.000,00, pertence à senhora Fusako Yamada, a qual figura como destinatária 
da mercadoria acobertada pelo referido documento fiscal, bem como, portadora do 
CPF nº 033.207.822-15, conforme comprova cópia de página 6, dos autos. 

 
Com efeito, o lançamento do crédito tributário efetuado pela autoridade 

fiscal subsiste-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 os 
precitados documentos fiscais. 

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

exercício de 2010, a qual foi constatada pelo Fisco e objeto de autuação apenas em 
abril de 2012. 

 
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 penalidade graduada em 30% (trinta por cento), com fulcro no prescrito na 
alínea a do inciso III 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: 
 
III – 30% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
a) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços, não 
sujeitos ao pagamento do imposto, ainda que não tenham transitado 
pelo estabelecimento do adquirente; 

 
À vista do exposto, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual para confirmar a decisão de primeira instância por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração de 
no 2012/000341 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente parte do campo 4.11, mais os 
acréscimos legais e absolver no valor de R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e 
setecentos reais), referente parte do campo 4.11. O representante fazendário Rui 
José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira 



Publicado no Diário Oficial no  3.987, de 21 de outubro de 2013 
 

5 

do Vale, Valcy Barboza Ribeiro e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 17 dias do mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos dezessete dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


