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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 057/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.216
PROCESSO No: 2013/6010/500499
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000785
RECORRENTE: ADÃO CABRAL DA SILVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.063.444-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS –
É procedente a reclamação tributária que exige multa formal, pelo descumprimento 
de obrigação acessória, quando resta provado nos autos a falta de registro de notas 
fiscais de entradas nos livros fiscais próprios.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2013/000785, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial.

As exigências fiscais são referentes às multas formais pela falta de 
registros de notas fiscais de entradas no livro próprio.

Foram anexadas as cópias dos levantamentos fiscais, das notas fiscais de 
entradas, demonstrativos de crédito tributário e do livro de registro próprio, 
documentos às folhas 13/318. 

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 321.

O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 
do art. 20 da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 322/330), em síntese, 
o seguinte:

Os levantamentos fiscais estão eivados de erros e vícios, além de 
não obedecer à boa técnica de auditoria. O auto de infração é 
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complemente NULO porque não respeita as decisões do Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE e o enquadramento 
da empresa no Simples Nacional. Ainda, o auto de infração ofende 
ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das 
multas tributárias.

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 334/337, a qual 
inicialmente destaca que no caso em questão, pelos documentos juntados aos 
autos, ficou comprovado que o sujeito passivo deixou de cumprir obrigação 
acessória em decorrência da falta de registro das notas fiscais de entradas no livro 
próprio.

O julgador singular verbera que a defesa, por sua vez, alega que os 
levantamentos fiscais estão eivados de vícios e erros além de não obedecer à boa 
técnica de auditoria, porém, segundo o julgador monocrático, não indicou esses 
erros e nem apresentou qualquer documento para corroborar a sua tese, portanto, a 
alegação é infundada e não atende ao previsto no art. 45, inciso I, da Lei 1.288/01, 
ao tratar da impugnação ao lançamento de ofício.

Ademais, o julgador monocrático assim se posicionou:

Porém, facilmente se constata que as decisões citadas pela Defesa 
são de situações distintas ao lançamento do crédito tributário em 
questão e que não se aplicam ao caso concreto. Além disso, o 
enquadramento da empresa no regime do Simples Nacional em nada 
altera o lançamento do crédito tributário, uma vez que o mesmo é 
decorrente da falta de cumprimento de obrigação acessória, ou seja, 
a omissão de registro de notas fiscais de entradas pelo sujeito 
passivo. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade na aplicação das multas tributárias, não há 
qualquer fundamento plausível para essa tese, considerando que a 
penalidade foi aplicada corretamente e é aquela prevista na 
legislação para a infração cometida pela autuada. Caso o 
contribuinte entenda ser inconstitucional o percentual da multa 
exigida no auto de infração, deve fazer a alegação pelo meio próprio, 
através da propositura da ação judicial devida, para que seja 
declarada a inconstitucionalidade da norma legal.

Ante o exposto, o julgador de primeira instância conhece da impugnação 
apresentada, para negar-lhe provimento e julgar procedente o auto de infração nº
2013/000785, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
conforme valores indicados nos campos abaixo:

Campo 4.11 do auto de infração – no valor de R$ 3.503,30 (três mil, 
quinhentos e três reais e trinta centavos), com a penalidade descrita no campo 4.15, 
mais os acréscimos legais;

Campo 5.11 do auto de infração – no valor de R$ 6.630,13 (seis mil, 
seiscentos e trinta reais e treze centavos), com a penalidade descrita no campo 
5.15, mais os acréscimos legais;

Campo 6.11 do auto de infração – no valor de R$ 10.414,82 (dez mil, 
quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), com a penalidade descrita 
no campo 6.15, mais os acréscimos legais;
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Campo 7.11 do auto de infração – no valor de R$ 2.446,33 (dois mil, 
quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), com a penalidade 
descrita no campo 7.15, mais os acréscimos legais;

Campo 8.11 do auto de infração – no valor de R$ 8.206,35 (oito mil, 
duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos), com a penalidade descrita no campo 
8.15, mais os acréscimos legais.

Instado a se manifestar, o sujeito passivo em sede de recurso voluntário 
reitera os argumentos de defesa apresentado em impugnação.

De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 
353/354, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da 
decisão singular por seus próprios fundamentos.

Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 
representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fl.355)
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multas formais 
pela falta de registros de notas fiscais de entradas no livro próprio.

Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou
procedente o auto de infração nº 2013/000785 por entender que o enquadramento 
da empresa no regime do Simples Nacional em nada altera o lançamento do crédito 
tributário, uma vez que o mesmo é decorrente da falta de cumprimento de obrigação 
acessória, ou seja, a omissão de registro de notas fiscais de entradas pelo sujeito 
passivo. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade na aplicação das multas tributárias, não há qualquer fundamento 
plausível para essa tese, considerando que a penalidade foi aplicada corretamente e 
é aquela prevista na legislação para a infração cometida pela autuada. Caso o 
contribuinte entenda ser inconstitucional o percentual da multa exigida no auto de 
infração, deve fazer a alegação pelo meio próprio, por meio da propositura da ação 
judicial devida, para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma legal.

Neste conduto de exposição, insta trazer à colação o que dispõe o art. 44, 
inciso III, da Lei 1.287/2001, do qual se extrai a seguinte redação:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
[...]

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a
escrituração;
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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:

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.

Com efeito, quanto à razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das 
multas tributárias, verifica-se que andou bem o nobre julgador de primeira instância, 
vez que a penalidade foi aplicada corretamente e é aquela prevista na legislação 
para a infração cometida pela autuada. Caso o contribuinte entenda ser 
inconstitucional o percentual da multa exigida no auto de infração, deve fazer a 
alegação pelo meio próprio, por meio da propositura da ação judicial devida, para 
que seja declarada a inconstitucionalidade da norma legal.

De outro lado, em relação à aplicação de multa por descumprimento de 
obrigação acessória, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos:

ACÓRDÃO Nº: 068/2013 – ICMS. MULTA FORMAL. 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO 
VOLUNTÁRIO. NOTA FISCAL AVULSA. ANIMAIS BOVINOS – A 
falta de registro de documento fiscal correspondente à operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte configura infração à legislação 
tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa formal ao 
infringente por descumprimento de obrigação acessória, prevista no 
art. 44, II, com a penalidade expressa no art. 50, III, b, ambos, da Lei 
1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 
DESPROVIDO. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. UNÂNIME

ACÓRDÃO Nº: 059/2014 – I – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA 
DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DE 
MERCADORIAS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 
PRESUMIDO. PROCEDENTE. É procedente o lançamento fiscal 
originado da omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
identificada pela ocorrência do fato gerador presumido, tendo como 
causa a falta de registro de notas fiscais de entrada no livro próprio. II 
– ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS DE MERCADORIAS. É procedente o lançamento fiscal 
que exige multa formal pelo descumprimento de obrigação acessória, 
quando resta comprovado nos autos, a falta de registro nos livros 
fiscais próprios das notas fiscais de entradas.

Diante do vasto precedente supramencionado, insta transcrever o 
disposto no art. 54-A, § 1º, da Lei 1.288/2001, senão vejamos:

Art. 54-A. Os Recursos Voluntários e Reexames Necessários 
repetitivos devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
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julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o relator, 
se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não 
distribuídos. (Art. 54-A acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). (grifo nosso)

§ 1º Consideram-se Recursos Voluntários e Reexames 
Necessários repetitivos os que tratem da mesma tese de defesa 
relativa à mesma matéria de fato ou de direito aventada pela 
exigência tributária por Auto de Infração e entendimento 
consolidado pelo COCRE. (§ 1º acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009).

À vista do exposto, entendo que os argumentos que amparam a tese
defensiva da recorrente são frágeis e insuficientes para afastar a presente autuação.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 
que julgou procedente o auto de infração nº 2013/000785, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme valores indicados nos 
campos 4.11 a 8.11 do auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da reclamação tributária por falta de 
demonstrativo do crédito tributário, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento, para julgar 
procedentes as reclamações tributárias constantes do auto de infração no

2013/000785 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.503,30 (três mil, quinhentos e três reais e trinta centavos), R$ 
6.630,13 (seis mil, seiscentos e trinta reais e treze centavos), R$ 10.414,82 (dez mil, 
quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), R$ 2.446,33 (dois mil, 
quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 8.206,35 (oito mil, 
duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 a 8.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de 
Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, José Wagner Pio de Santana, Luiz 
Carlos Vieira e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos 23
dias do mês de janeiro de 2015, o conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Valcy Barboza Ribeiro
Conselheiro Relator


