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ACÓRDÃO No: 107/2017 
PROCESSO No: 2016/6040/504622 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2016/004109 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.631 
INTERESSADO: TEMPERFRIO – DISTRIB. E IMP. DE PEÇAS P/ 

REFRIGERAÇÃO LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.451.568-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
 MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTROS DE NOTAS FISCAIS DE 

ENTRADA. PROCEDENTE EM PARTE – É devido a cobrança de multa formal por 
falta de registro de aquisição de mercadoria nos livros próprios.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração n° 2016/004109 contra o sujeito passivo qualificado na peça inicial, 
referente as exigências de Multas Formais por falta de registro de aquisição de 
mercadorias nos exercícios, 2013, 2014, e 2015 e no período de 01/01 a 
31/03/2016, totalizando o valor de R$ 220.230,12 (duzentos e vinte mil, duzentos e 
trinta reais e doze centavos), conforme auto de infração. 

   
Foram anexados ao presente processo envelope contendo, CD com os 

registros de entradas e notas fiscais não registradas, Levantamentos Especiais – 
Demonstrativos de notas fiscais de entradas não registradas e DANFES (fls. 04/31). 

  
O sujeito passivo foi intimado por via postal e apresentou 

tempestivamente impugnação arguindo preliminar de nulidade do auto de infração 
por descumprimento das alíneas “c”, “d”, e “e”, todas do inciso I e do inciso IV, 
ambos do art. 35 da Lei 1.288/01, com fundamentação em diversos julgados do 
COCRE deste Estado por entender que houve erro na indicação do dispositivo legal 
e falta de clareza na descrição dos fatos em relação a tipificação da infração e sua 
penalidade, e em suas razões de mérito esclarece que referente ao campo: 

 
4.11 do exercício 2013, a nota fiscal n° 010405 (fls.06) foi emitida como 

venda a ordem, para saída do armazém geral, e antes de sua saída foi cancelada e 
emitida a nota fiscal n° 010828 (fls.58), como consta do campo informações 
complementares, e em relação à nota fiscal n° 222802 (fls. 07) se refere a nota fiscal 
de remessa das mercadorias constantes da nota fiscal n° 017402 devidamente 
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lançada e não de venda, conforme código e natureza da operação e não se aplica a 
penalidade sugerida por não se referir a aquisição de mercadoria. 

 
5.11 do exercício 2014, a nota fiscal n° 108580 (fls.10) se refere a 

faturamento decorrente de encomenda para entrega futura (CFOP 6922) e a 
operação de venda, e entrega de tais mercadorias se deu pela nota fiscal n° 110228 
(fls.65), devidamente registrada, não se aplicando neste caso a penalidade sugerida 
por não se referir a aquisição de mercadoria, e em relação as notas fiscais n° 72669 
e 72977 (fls. 67/68), se referem a transferências e tais produtos foram contabilizados 
no estoque da empresa, conforme fichas de movimentação de estoque. 

 
6.11 do exercício 2015, as notas fiscais n° 211290 (fls.78), 213090 

(fls.15), 225488 (fls.82), 225489 (fls.84), 225490 (fls.86), 225492 (fls.90), 225494 
(fls.92) e 225495 (fls.94) foram emitidas, mas as operações não se efetivaram e 
foram canceladas, sendo emitidas as correspondentes notas fiscais de 
devolução/entrada pela própria remetente, anulando as vendas; 

 
Quanto à nota fiscal n° 040071 (fls.26) também não se concretizou, sendo 

emitida pela fornecedora a nota fiscal n° 040125, retornando à mercadoria ao 
estabelecimento e anulando a operação; 

 
Quanto as notas fiscais n° 002878 (fls.100) e 002939 (fls.23), são 

operações de venda para entrega por armazém geral e de remessa de mercadoria 
por armazém geral constante na nota de venda n° 002878 (fls.14), e nota de 
remessa não se refere a aquisição, e ambas mercadorias foram recusadas e 
devolvidas com a própria nota, e foram emitidas as notas fiscais de retorno n° 
014097 (fls.106) e 000924 (fls.107), para anular as respectivas operações; 

 
Quanto às notas fiscais n° 003975 (fls.13) e 004041(fls.109), emitida para 

acobertar a nota fiscal n° 003975, conforme campo de informações complementares, 
estas mercadorias retornaram ao estabelecimento por meio das notas fiscais n° 
013826, anulando a nota fiscal n° 003975 (fls.108) e 000896 (fls.117), anulando a 
operação da nota fiscal n° 004041(fls.109). 

 
7.11 do período 2016, a nota fiscal n° 0027056 (fls.113) se encontra 

devidamente registrada, apenas com erro na data de emissão que deveria ser 
12/01/2016, e a nota fiscal n° 000896 (fls.30) se menciona retorno de mercadorias 
entregue pela nota fiscal 004041(fls.109) se refere a entrada de mercadoria 
recebida/depósito em armazém geral no estabelecimento da empresa fornecedora. 

 
Por fim faz esclarecimentos informando que é portadora de Termo de 

Acordo, sobre a aplicação da penalidade sugerida que afronta os princípios da 
razoabilidade e o da proporcionalidade, interpretando dispositivos legais da 
legislação estadual, pede pelo acolhimento das preliminares para julgar nulo o auto 
de infração, e no mérito pede a improcedência. 
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A Julgadora de Primeira Instância pede pela PROCEDÊNCIA EM PARTE 
do auto de infração, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de: 
 
- Parte do campo 4.11, no valor de 150,00 (cento e cinquenta reais), com a     
penalidade do campo 4.15 alterada para a prevista na alínea “d”, ido inciso X, do art. 
50, da Lei 1.287/01, com redação dada pela Lei 2.253/09, mais acréscimos legais. 
 
- Parte do campo 5.11, no valor de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com a 
penalidade do campo 5.15 alterada para a prevista alínea “d”, do inciso X, do art. 50, 
da Lei 1.287/01, com redação dada pela Lei 2.253/09, mais acréscimos legais. 
 
- Parte do campo 7.11, no valor de 150,00 (cento e cinquenta reais), com a 
penalidade do campo 7.15 alterada para a prevista na alínea “d”, do inciso X, do art. 
50, da Lei 1.287/01, com redação dada pela Lei 2.253/09, mais acréscimos legais. 
 
E ABSOLVENDO o sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários nos 
valores de: 
 
- Parte do campo 4.11, no valor de 64.344,40 (sessenta e quatro mil trezentos e 
quarenta e quatro reais, e quarenta centavos). 
 
- Parte do campo 5.11, no valor de 4.128,25 (quatro mil, cento e vinte oito reais, e 
vinte cinco centavos). 

 
- Campo 6.11, no valor de 105.091,16 (cento e cinco mil, e noventa e um reais, e 
dezesseis centavos). 

 
- Parte do campo 7.11, no valor de 45.916,31 (quarenta e cinco mil novecentos e 
dezesseis reais, e trinta e um centavos). 
 

A Representação Fazendária do Estado do Tocantins concorda com a 
Decisão Singular e pede pela manutenção na integra.  

 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente demanda contempla quatro exigências tributária referente a 
falta de registro de notas fiscais de entradas decorrentes da operação, conforme foi 
constatado por meio de levantamento, nos períodos de 01/01/2013 à 31/12/2013 - 
01/01/2014 à 31/12/2014 - 01/01/2015 a 31/12/2015 e 01/01/2016 a 31/03/2016 
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Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 
os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/11 e devem 
obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento de 
defesa e consequentemente a nulidade do auto de infração. 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do   
período de sua   ocorrência; 
d) o dispositivo legal infringido; 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 

           IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário  
           e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar  
           da Lei n° 1.288/01, com redação dada pela Lei n° 2.521/11. 

 
Desta forma, está correta a decisão de Primeira Instância que julgou 

procedente em parte o presente auto de infração, pois a empresa é optante de 
Termo de Acordo de Regime Especial N° 2.597/2014, portanto deverá obedecer às 
regras e os ditames desta Norma, que regem esta situação tributária. 

 
          Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47, Lei 1.287/01 será 
          aplicada, na forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente  
          com o pagamento do imposto devido, se for o caso: 
          IV – 20% do valor da operação ou da prestação quando a infração  
         se motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
         c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
         tributados inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
         ainda que não  tenham transitado pelo estabelecimento do 
         adquirente. 

 
Considerando que os documentos fiscais não registrados tratam de 

aquisições de mercadorias que incidem em ICMS em sua operação, diante do 
exposto, em reexame necessário, decido pela reforma da decisão de primeira 
instância, em relação a penalidade sugerida, mantendo a do autor do procedimento 
e  julgo PROCEDENTE EM PARTE as reclamações tributárias constantes do auto 
de infração no 2016/004109. 
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, para julgar procedente em parte as reclamações 
tributárias constante do auto de infração no 2016/004109 e condenar o sujeito 
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passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.275,88 (dois mil, 
duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente o campo 5.11 e 
R$ 40.578,35 (quarenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos), referente ao campo 7.11, mais os acréscimos legais, e absolver o sujeito 
passivo nos valores de R$ 64.494,40 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa 
e quatro reais e quarenta centavos), referente o campo 4.11, R$ 2.302,37 (dois mil, 
trezentos e dois reais e trinta e sete centavos), referente parte do campo 5.11, R$ 
105.091,16 (cento e cinco mil, noventa e um reais e dezesseis centavos), referente 
ao campo 6.11, e R$ 5.487,96 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e 
noventa e seis centavos), referente o campo 7.11. O Representante Fazendário 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos cinco dias do mês de maio de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 

 
Osmar Defante  

Conselheiro relator 


