
 
 
 
 

 
 
 
 
ACÓRDÃO No: 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECURSO OLUNTÁRIO 
RECORRENTE: 
RECORRIDA: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 
 
EMENTA 
 
 

I – ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. EXCLUSÃO DAS NOTAS FISCAIS 
REGISTRADAS NOS LIVROS FISCAIS 
aquisição de mercadorias
a documentos fiscais que contenham provas inequívocas de seus registros, previsto no 
inciso II, do art. 44 da Lei 1.287/2001.
 

II – Extingue-se o crédito tributário pelo pagamento. 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2013/002589, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às 
multas formais pela falta de 

 
Foram anexados aos autos levantamentos das notas fiscais de entradas não 

registradas, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livros de registros de 
entradas (fls. 05/153). 
 

A autuada foi intimada do aut
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 154/155):

 
Que as notas relacionadas pela auditoria realmente não estavam lançadas nos 

livros fiscais, com exceção apenas da nota fiscal nº 59331, 
28.08.2012; que não estava lançada porque a data de entrada da mercadoria no 
estabelecimento ocorreu em 02.09.2013 e foi registrada nesta data, fora do período 
auditado; que recolheu o auto de infração correspondente às outras notas 
escrituradas, conforme DARE em anexo.
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002589 
RECURSO OLUNTÁRIO No: 8.253 

FIORETTO TOSI REPRES. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ESTADUAL No: 29.060.482-6 

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. EXCLUSÃO DAS NOTAS FISCAIS 
REGISTRADAS NOS LIVROS FISCAIS – Exigível multa formal pelo não registro de 
aquisição de mercadorias, excluindo-se da exigência o valor do crédito tributário referente 

documentos fiscais que contenham provas inequívocas de seus registros, previsto no 
inciso II, do art. 44 da Lei 1.287/2001. 

se o crédito tributário pelo pagamento.  

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2013/002589, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às 
multas formais pela falta de registro de notas fiscais de entradas.

Foram anexados aos autos levantamentos das notas fiscais de entradas não 
registradas, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livros de registros de 

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 154/155):

Que as notas relacionadas pela auditoria realmente não estavam lançadas nos 
livros fiscais, com exceção apenas da nota fiscal nº 59331, com data de emissão em 
28.08.2012; que não estava lançada porque a data de entrada da mercadoria no 
estabelecimento ocorreu em 02.09.2013 e foi registrada nesta data, fora do período 
auditado; que recolheu o auto de infração correspondente às outras notas 
escrituradas, conforme DARE em anexo. 
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FIORETTO TOSI REPRES. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
 

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. EXCLUSÃO DAS NOTAS FISCAIS 

formal pelo não registro de 
o valor do crédito tributário referente 

documentos fiscais que contenham provas inequívocas de seus registros, previsto no 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2013/002589, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às 

registro de notas fiscais de entradas. 

Foram anexados aos autos levantamentos das notas fiscais de entradas não 
registradas, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livros de registros de 

o de infração por ciência direta, apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 154/155): 

Que as notas relacionadas pela auditoria realmente não estavam lançadas nos 
com data de emissão em 

28.08.2012; que não estava lançada porque a data de entrada da mercadoria no 
estabelecimento ocorreu em 02.09.2013 e foi registrada nesta data, fora do período 
auditado; que recolheu o auto de infração correspondente às outras notas fiscais não 



 
 
 
 

Fez juntada de documento de arrecadação, auto de infração, levantamentos 
das notas fiscais de entradas não registradas, DANFE, livro de registro de entradas (fls. 
156/163). 

 
A julgadora de primeira instânc

impugnação apresentada, nega
2013/002589 e condena o sujeito passivo ao pagamento das multas formais nele contido.

 
Intimado ao pagamento conforme decisão

sujeito passivo aos autos em recurso voluntário tempestivamente, com as mesmas 
alegações contidas na peça impugnatória.

 
Traz ao processo, cópia do livro registro de entradas, devidamente autenticado 

pela Delegacia da Receita Estadual de Palmas, onde consta o lançamento da nota fiscal 
nº 59331 às fls. 173/175 e aduz quanto ao pagamento conforme guia de recolhimento às 
fls. 157 no valor de R$ 474,16, valor este correspondente a 50% da multa, devido a um 
suposto benefício constante na legislação estadual, quando for recolhido até 5 dias úteis 
da data da ciência. Exclui
fiscal nº 59331. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 177/183, entre suas 

considerações, recomenda para conhecer do recurso voluntário, negar
para manter a sentença singular e julgar procedente o auto de infração 
campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11 e 8.11.

 
Enviado à Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, o 

e Tributário adota na íntegra, a manifestação exposta pelo Representante Fazendário, 
determinando o seu retorno à origem.

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Não há preliminares e a 

falta de registro de notas fiscais de entradas.
 
Tais pretensões fiscais encontram respaldo no art. 44, inciso II da Lei nº 

1.287/01, tipificado nos campos 4.13, 5.13, 6.13, 7.13 e 8.13 do auto de infração.
 
O sujeito passivo, em recurso voluntário, questiona apenas

fiscal nº 59331, no valor de R$ 9.798,00, datada de 28.08.2013, foi lançada no livro de 
registro de entradas no mês de setembro/2013.
infração. 
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Fez juntada de documento de arrecadação, auto de infração, levantamentos 
das notas fiscais de entradas não registradas, DANFE, livro de registro de entradas (fls. 

A julgadora de primeira instância, em suas fundamentações legais, conhece da 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração nº 
2013/002589 e condena o sujeito passivo ao pagamento das multas formais nele contido.

Intimado ao pagamento conforme decisão da julgadora singular, comparece o 
sujeito passivo aos autos em recurso voluntário tempestivamente, com as mesmas 
alegações contidas na peça impugnatória. 

Traz ao processo, cópia do livro registro de entradas, devidamente autenticado 
ceita Estadual de Palmas, onde consta o lançamento da nota fiscal 

nº 59331 às fls. 173/175 e aduz quanto ao pagamento conforme guia de recolhimento às 
fls. 157 no valor de R$ 474,16, valor este correspondente a 50% da multa, devido a um 

onstante na legislação estadual, quando for recolhido até 5 dias úteis 
da data da ciência. Exclui-se deste pagamento o valor correspondente à multa da nota 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 177/183, entre suas 
recomenda para conhecer do recurso voluntário, negar

para manter a sentença singular e julgar procedente o auto de infração 
campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11 e 8.11. 

Enviado à Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, o 
e Tributário adota na íntegra, a manifestação exposta pelo Representante Fazendário, 
determinando o seu retorno à origem. 

 

Não há preliminares e a presente demanda refere-se às multas formais 
tro de notas fiscais de entradas. 

Tais pretensões fiscais encontram respaldo no art. 44, inciso II da Lei nº 
1.287/01, tipificado nos campos 4.13, 5.13, 6.13, 7.13 e 8.13 do auto de infração.

O sujeito passivo, em recurso voluntário, questiona apenas
nº 59331, no valor de R$ 9.798,00, datada de 28.08.2013, foi lançada no livro de 

registro de entradas no mês de setembro/2013. Valor contido no campo 8.13 do auto de 
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Fez juntada de documento de arrecadação, auto de infração, levantamentos 
das notas fiscais de entradas não registradas, DANFE, livro de registro de entradas (fls. 

ia, em suas fundamentações legais, conhece da 
lhe provimento e julga procedente o auto de infração nº 

2013/002589 e condena o sujeito passivo ao pagamento das multas formais nele contido. 

da julgadora singular, comparece o 
sujeito passivo aos autos em recurso voluntário tempestivamente, com as mesmas 

Traz ao processo, cópia do livro registro de entradas, devidamente autenticado 
ceita Estadual de Palmas, onde consta o lançamento da nota fiscal 

nº 59331 às fls. 173/175 e aduz quanto ao pagamento conforme guia de recolhimento às 
fls. 157 no valor de R$ 474,16, valor este correspondente a 50% da multa, devido a um 

onstante na legislação estadual, quando for recolhido até 5 dias úteis 
se deste pagamento o valor correspondente à multa da nota 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 177/183, entre suas 
recomenda para conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, 

para manter a sentença singular e julgar procedente o auto de infração “in totum”  nos 

Enviado à Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, o Subprocurador Fiscal 
e Tributário adota na íntegra, a manifestação exposta pelo Representante Fazendário, 

se às multas formais pela 

Tais pretensões fiscais encontram respaldo no art. 44, inciso II da Lei nº 
1.287/01, tipificado nos campos 4.13, 5.13, 6.13, 7.13 e 8.13 do auto de infração. 

O sujeito passivo, em recurso voluntário, questiona apenas o fato de que a nota 
nº 59331, no valor de R$ 9.798,00, datada de 28.08.2013, foi lançada no livro de 

Valor contido no campo 8.13 do auto de 



 
 
 
 

Verifica-se então que
estão autenticadas na Agência de Atendimento, 
afastar parte do ilícito fiscal descrito na inicial.

 
Pode se constatar ainda que o sujeito passivo apresenta aos autos em fls. 156

A, guia de recolhimento das multas formais em litígio, com desconto, pre
1.287/2001, que assim vejamos:

 
Art. 52 O valor das multas previstas nos arts. 48 e 49 e incisos I a IV do art. 
50é reduzido em:
 
I – 
ciência pelo sujeito passivo do auto de infração ou notificação:
 
II - ...............  

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins assim 

decidiu: 
 

ACÓRDÃO Nº: 013/2014 
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DE 
MERCADORIAS 
à operação ou prestação realizada por contribuinte configura infração à 
legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de mult
descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44, II, com a 
penalidade expressa no art. 50, inciso IV, alínea “c”, ambos, da Lei 
1.287/2001.

 
Diante do exposto, conheço d

parcial e julgo procedente
pagamento os valores contidos nos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11. E ainda procedente e 
extinto pelo pagamento o valor de R$ 163,33(cento e sessenta e três reais) do campo 
8.11 e improcedente o va
sessenta centavos) do mesmo campo.

 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu: 
mérito, por unanimidade, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 
2013/002589 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 12,79 (doze reais e setenta e nove centavos)
100,93 (cem reais e noventa e três centavos); referente ao campo 5.11; R$ 193,99
e noventa e três reais e noventa e nove centavos)
(quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
163,00 (cento e sessenta e três reais)
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se então que as páginas do referido livro, anexadas às fls. 1
estão autenticadas na Agência de Atendimento, portanto, tem 
afastar parte do ilícito fiscal descrito na inicial. 

Pode se constatar ainda que o sujeito passivo apresenta aos autos em fls. 156
ecolhimento das multas formais em litígio, com desconto, pre

1.287/2001, que assim vejamos: 

Art. 52 O valor das multas previstas nos arts. 48 e 49 e incisos I a IV do art. 
50é reduzido em: 

 50%, se o pagamento for efetuado no prazo de 
ciência pelo sujeito passivo do auto de infração ou notificação:

...............   

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins assim 

ACÓRDÃO Nº: 013/2014 - EMENTA : ICMS. MULTA FORMAL. 
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DE 
MERCADORIAS – A falta de registro de documento fiscal correspondente 
à operação ou prestação realizada por contribuinte configura infração à 
legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de mult
descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44, II, com a 
penalidade expressa no art. 50, inciso IV, alínea “c”, ambos, da Lei 
1.287/2001. 

Diante do exposto, conheço do recurso apresentad
dente em parte o auto de infração 2013/002589 

pagamento os valores contidos nos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11. E ainda procedente e 
extinto pelo pagamento o valor de R$ 163,33(cento e sessenta e três reais) do campo 
8.11 e improcedente o valor de R$ 1.959,60 (mil e novecentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta centavos) do mesmo campo. 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu: 

unanimidade, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento parcial, para 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 

2013/002589 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
(doze reais e setenta e nove centavos), referente ao campo 4.11; 

(cem reais e noventa e três centavos); referente ao campo 5.11; R$ 193,99
e noventa e três reais e noventa e nove centavos), referente ao campo 6.11; R$ 477,60
(quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), referente ao campo 7

(cento e sessenta e três reais), referente a parte do campo 8.11 e extinto pelo 
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, anexadas às fls. 173/175 
 valor comprobatório para 

Pode se constatar ainda que o sujeito passivo apresenta aos autos em fls. 156-
ecolhimento das multas formais em litígio, com desconto, previsto na Lei 

Art. 52 O valor das multas previstas nos arts. 48 e 49 e incisos I a IV do art. 

50%, se o pagamento for efetuado no prazo de cinco dias, contado da 
ciência pelo sujeito passivo do auto de infração ou notificação: 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins assim 

ICMS. MULTA FORMAL. 
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DE 

A falta de registro de documento fiscal correspondente 
à operação ou prestação realizada por contribuinte configura infração à 
legislação tributária, o que impõe ao Fisco a aplicação de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44, II, com a 
penalidade expressa no art. 50, inciso IV, alínea “c”, ambos, da Lei 

apresentado, dou-lhe provimento 
o auto de infração 2013/002589 e extinto pelo 

pagamento os valores contidos nos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11. E ainda procedente e 
extinto pelo pagamento o valor de R$ 163,33(cento e sessenta e três reais) do campo 

e novecentos e cinquenta e nove reais e 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu: no 

lhe provimento parcial, para 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração 

2013/002589 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
referente ao campo 4.11; R$ 

(cem reais e noventa e três centavos); referente ao campo 5.11; R$ 193,99 (cento 
referente ao campo 6.11; R$ 477,60 

referente ao campo 7.11 e R$ 
referente a parte do campo 8.11 e extinto pelo 



 
 
 
 

pagamento estes campos 4.11, 5.11, 6.11
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.959,6
novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos)
8.11. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno
pela Recorrente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, João Alberto 
Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Guilherme Trindade Meira Costa
José Diel. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de novembro de 2015, o 
conselheiro Suzano Lino Marques.
 

 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
em Palmas, TO, aos 06 di
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pagamento estes campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11 e 8.11 observando as norma
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.959,6
novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos), referente 

representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno
articiparam da sessão de julgamento os conselheiros, João Alberto 

Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Guilherme Trindade Meira Costa
José Diel. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de novembro de 2015, o 

Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
06 dias do mês de abril de 2016. 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 
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7.11 e 8.11 observando as normas legais. E 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.959,60 (mil, 

referente à parte do campo 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 

articiparam da sessão de julgamento os conselheiros, João Alberto 
Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Guilherme Trindade Meira Costa e Rui 
José Diel. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de novembro de 2015, o 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 


