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ACÓRDÃO No 

 
 
092/2016 

PROCESSO No: 2014/6040/501930 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001216 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.574 
INTERESSADO: PODIUM COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.394.901-8 

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA  
 
 

MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADAS. IMPROCEDENTE. Não se há de exigir Multa Formal pelo não 
registro de entradas quando o sujeito passivo logrou êxito em provar que as notas 
fiscais encontram-se registradas. 
 

 
RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2014/001216, para reclamar em cinco contextos a Multa Formal 
pelo não registro em livros fiscais próprios as entradas de mercadorias referente aos 
exercícios de 2009/2013. 

 
Juntaram-se aos autos os Levantamentos Fiscais, cópias dos livros 

registros de entrada e cópias da notas fiscais em questão. 
  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal. Tempestivamente e na 

forma da Lei ofertou impugnação alegando, em síntese, que: 
 

“Evidente a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, não há 
como proceder um trabalho eivado de erros materiais nos 
levantamentos, cuja imprecisão beira à 97,45% de toda a reclamação”. 

  
Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento que fez Termo de 

Aditamento para corrigir a identificação do sujeito passivo do qual nova intimação ao 
mesmo se seguiu de reprise de sua peça impugnatória. 
 

Sobreveio a decisão monocrática em que o julgador disse: 
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A impugnação ao lançamento é legítima, foi efetuada em conformidade 
à legislação e no prazo hábil. 
  
Não procede a alegação da defesa de nulidade por cerceamento de 
defesa, pois, constam do processo as cópias de todas as notas fiscais, 
para todos os exercícios. 
 
Conclui-se que a matéria de fato alegada pela impugnante é adequada 
o suficiente para resultar em expressiva redução da reclamação em 
todos os contextos, haja vista que a contundente materialidade ordena 
a exclusão de todas as notas destinadas à terceiros nos exercícios de 
2010 e 2011, bem como, de todas àquelas notas fiscais dos demais 
exercícios cujos registros foram habilmente demonstrados pela 
impugnante. 
 
Assim sendo, em relação ao contexto 4.1 (2009), os documentos de fls. 
356 à 359, são hábeis para demonstrar que a única nota fiscal não 
levada a registro, foi a de nº 2.260, de 23-09-09 (fls. 06), na importância 
de R$ 105,00, resultando, portanto, em um ínfimo valor como crédito de 
R$ 10,50, sendo improcedente para esse campo o valor de R$ 
3.616,87. 
 
Há equívoco em relação ao campo 5.1 (2010), restando procedente o 
crédito no valor de R$ 74,12 e improcedente o valor de R$ 49,57. 
 
Em relação ao contexto 6.1 (2011) a defesa conseguiu demonstrar 
haver fraude em que seu CNPJ foi usado para operações que 
destinaram mercadorias à terceiros, implicando esse fato na redução 
do crédito a reclamar no valor de R$ 1.270,71 e improcedente o valor 
de R$ 1.938,84. 
 
Quanto ao campo 7.1 (2012) há notas constantes da reclamação cujos 
registros na Escrituração Fiscal Digital estavam regulares. Logo sua 
exclusão implicará na exigência de R$ 2.292,97 e na improcedência no 
valor de R$ 74.894,90. 
 
E quanto ao campo 8.1 (2013) ocorreu o mesmo. Portanto, feita a 
exclusão das notas fiscais cujo registro fora comprovado, subsistirá um 
crédito fiscal de R$ 2.161,26 e improcedente o valor de R$ 120.989,78. 

 
Ao final, assentou sua decisão conforme segue: 
 
Campo 4.1: improcedente o valor de R$ 3.616,87. Procedente o valor de R$ 

10,50; 
 
Campo 5.1: improcedente o valor de R$ 49,57. Procedente o valor de R$ 

74,12; 
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Campo 6.1: improcedente o valor de R$ 1.938,84. Procedente o valor de R$ 
1.210,71; 

 
Campo 7.1: improcedente o valor de R$ 74.894,90. Procedente o valor de 

R$ 2.292,97; 
Campo 8.1: improcedente o valor de R$ 120.989,78. Procedente o valor de 

R$ 2.161,26. 
 
Cientificado da decisão o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Face ao que dispõe a alínea “f”, do inciso IV, do Art. 56 da Lei 1.288/01 

(valor de alçada) submeteu sua decisão ao COCRE para Reexame Necessário. 
 

Em manifestação à fls. 457/459 a Representação Fazendária se posiciona 
pela manutenção da sentença singular que julgou IMPROCEDENTE os lançamentos 
encartados nos campos 7.11 e 8.11. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Em cinco contextos a Fazenda Pública reclamou Multa Formal pelo não 

registro em livros fiscais próprios das entradas de mercadorias referente aos exercícios 
de 2009/2013. 

 
Em questão somente os campos 7.11 e 8.11 cujo valor de alçada impõe ao 

julgador submeter sua decisão ao COCRE, nos termos do que dispõe a alínea “f”, do 
inciso IV, do Art. 56, da Lei 1.288/01. 

 
Insta constar, porém, que os valores declarados procedentes pelo julgador 

singular foram recolhidos pelo sujeito passivo. 
 
Constata-se que o sujeito passivo logrou êxito em provar que muitas notas 

fiscais encontram-se registradas, fato que convenceu o nobre julgar a excluí-las das 
reclamações: 

 
Quanto ao campo 7.1 (2012) há notas constantes da reclamação cujos 
registros na Escrituração Fiscal Digital estavam regulares. Logo sua 
exclusão implicará na improcedência no valor de R$ 74.894,90. 
 
E quanto ao campo 8.1 (2013) ocorreu o mesmo. Portanto, feita a 
exclusão das notas fiscais cujo registro fora comprovado, torna-se 
improcedente o valor de R$ 120.989,78. 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.700 de 06 de setembro 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 
 

Desta forma, somos pela IMPROCEDÊNCIA dos campos em reexame a fim 
de absolver o sujeito passivo das respectivas imputações. 

 
É o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do reexame necessário e 
dar-lhe provimento parcial para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2014/001216 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), referente parte do campo 4.11, 
R$ 74,12 (setenta e quatro reais e doze centavos), referente parte do campo 5.11, RS 
1.210,71(mil, duzentos e dez reais e setenta e um centavos), referente parte do campo 
6.11, R$ 2.292,97(dois mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete 
centavos), referente parte do campo 7.11, R$ 2.161,26 (dois mil, cento e sessenta e 
um reais e vinte e seis centavos), referente parte do campo 8.11, mais os acréscimos 
legais; e absolver dos valores de R$ 3.616,67 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e 
sessenta e sete centavos), referente parte do campo 4.11, R$ 49,57(quarenta e nove 
reais e cinquenta e sete centavos), referente parte do campo 5.11, R$ 1.938,84 (mil, 
novecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente parte do campo 
6.11, R$ 74.894,90 (setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa 
centavos), referente parte do campo 7.11 e R$ 120.989,78 (cento e vinte mil, 
novecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), referente parte do campo 
8.11. O representante fazendário Hyun Suk Lee 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 e Ademar Andrade de 
Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos cinco dias do mês de agosto de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos cinco dias do mês de setembro de 2016. 
 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 
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