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ACÓRDÃO No: 129/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/503878 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.543 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002759 
INTERESSADO:  BR ELETRON TOCANTINS COML LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.068.878-7 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA  
 
 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. IMPROCEDENTE. 
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. Incabível a cominação imputada ao sujeito passivo 
pelo não registro de notas fiscais de entradas de mercadorias e/ou produtos quando 
no curso do processo o sujeito passivo comprova que as tinha registrado. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio do auto de infração nº 
2013/002759, constituiu o crédito tributáriopara reclamar do contribuinte a multa 
formal pela falta de registro de notas fiscais de entradas. 
 

Anexaram-se aos autos a relação de notas fiscais, relatórios de entradas, 
saídas e apuração, documentos auxiliares de notas fiscais de entradas e livro de 
registro de entradas (fls. 04/101). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal e, 

tempestivamente e em conformidade à legislação, apresentou impugnaçãodizendo 
que: 

 
As notas fiscais citadas estão devidamente lançadas no registro de 
entradas; 
Somente a nota fiscal nº 13752 não foi lançada pois a mesma foi 
devolvida pelo próprio fornecedor. 

 
Fez a juntada de documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas, livro 

de registro de entradas e alteração contratual (fls. 105/137). 
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Sobreveio a decisão singular em que o julgador da primeira instância 

aduz que: 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, a intimação é válida, 
a impugnação tempestiva e apresentada nos termos do art. 20, 
caput, da Lei 1.288/2001, com a redação dada pela Lei nº 2.521/11; 
o autuante possui capacidade ativa para a constituição do crédito 
tributário; não há preliminares; 
 
A presente demanda refere-se à multa formal pela falta de registro de 
notas fiscais de entradas. 
 
As notas fiscais elencadas às fls. 04, dos meses de junho e agosto 
de 2013, estão devidamente registradas nos livros de registros de 
entradas anexados às fls. 107/132, transmitidos pelo sistema Público 
de Escrituração Digital em 12/08/2013 e 10/10/2013; 
 
Os produtos constantes do DANFE nº 13.752, de 14/06/2013, foram 
devolvidos através do DANFE nº 1.671 (fls. 105/106); 
 
Deste modo, entendo que razão assiste à autuada, o presente 
lançamento não pode prevalecer, pois restou provado no processo 
que todos os documentos fiscais foram devidamente registrados 
antes da lavratura do auto de infração. 
 

Trouxe à colação Acordão do COCRE/TO para julgar IMPROCEDENTE o 
auto de infração nº 2013/002759, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 26.888,89. Nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f e, 58, 
parágrafo único, da Lei nº 1.288/01, com a redação da lei nº 3.018/14, submeteu sua 
decisão ao crivo do COCRE/TO. 

 
Em manifestação às fls.141/142 a Representação Fazendária endossa, 

na íntegra, a decisão prolatada. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Tratam os autos de reclamação de multa 

formal pela falta de registro de notas fiscais de entradas. 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.752 de 29 de novembro de 2016 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                          
                                                                                         Contencioso Administrativo-Tributário 
  

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

Pág 3/4 
 
 

 

 
A defesa disse que as notas fiscais citadas estão devidamente lançadas 

no livro registro de entradas; 
A julgadora disse que razão assiste à autuada, o presente lançamento 

não pode prevalecer, pois restou provado no processo que todos os documentos 
fiscais foram devidamente registrados antes da lavratura do auto de infração. 

 
A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção, na íntegra, 

da decisão adotada pela primeira instância de julgamento. 
 
Têm-se, com isso, que o sujeito passivo logrou êxito em afastar a 

denúncia da inicial ao provar que referidas notas fiscais encontram-se registradas. 
 
Desta forma, forçoso concluir que a cominação imputada ao sujeito 

passivo é indevida por falta de motivação, razão pela qual, pugnamos pela 
improcedência da reclamação. 

 
 É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, para julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2013/002759 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
valor de R$ 26.888,89 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e 
nove centavos), referente ao campo 4.11. A representante fazendária Edilene Míriam 
de Souza fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto 
Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e Guilherme Trindade 
Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos dezessete dias do mês de 
outubro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2016. 
 
 

Suzano Lino Marques 
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Presidente 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


