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 ACORDÃO No                                                                                                                                  
PROCESSO No: 

129/2017 
2013/6640/500670 

RECURSO VOLUNTARIO No:  8.465 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002461 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

PONTA PÉ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. 
29.389.574-0 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
FALTA DE REGISTRO NO LIVRO FISCAL DE ENTRADA.  PROCEDÊNCIA. É 
devido a cobrança de multa formal por descumprimento de obrigação acessória 
quando comprovado a falta do registro de documentos fiscais no livro próprio.  

 
. 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2013/002461, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
multa formal por falta de Registro de Entrada de NF’s no período de 01/01/2012 a 
31/12/2012, no valor de R$ 2.769,14 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e 
quatorze centavos). 

 
Foi anexado aos autos Levantamento das Notas Fiscais de Entrada Não 

Registradas, Livro de Registros de Entrada e DANFE’S, fls. 04 a 40. 
 
O autuado foi intimado por via postal, datada de 24/10/2013 (fls. 41/42), e 

apresentou pedido de disponibilidade de arquivos “xml” das notas fiscais do auto, 
contestação de prazo insuficiente para entrega do demonstrativo das operações com 
cartões crédito/débito; que as NFs modelos 1 ou 1 (A) fossem devolvidas para 
averiguação dos registros em seus específicos livros e prorrogação de prazo, fls. 44 
a 46, e nas fls. 48 a 56, apresentou impugnação tempestivamente, com as seguintes 
alegações; argui nulidade por cerceamento do direito de defesa em decorrência da 
não devolução dos livros fiscais e contábeis; alega que autor do procedimento não 
considerou elementos e procedimentos reais da escrituração contábil; alega que o 
fisco estadual utilizou presunções como meio de prova, sendo excepcional 
suscetível de injustiças e arbitrariedades; requer nulidade do auto, afirmando que o 
fisco estadual não ofereceu prova e não comprova a ocorrência do fato gerador da 
obrigação; e ao final pede seu cancelamento. 



                        Publicado no Diário Oficial de no 4.923 de 02 de agosto de 2017 
 
 
                                                                          
                                                                 
                                                                    Contencioso Administrativo-Tributá rio 
 
                                                                                                                            

 
 
 

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 

 

 
O autuado fez juntada de procuração e contrato social (fls. 57 a 61). 
 
O julgador de primeira instância, no Despacho número 069/2014 – 

CAT/JPI (fls. 62 e 63) encaminha o processo a Delegacia Regional de Araguaína 
para que o autor do procedimento se manifeste quanto às alegações da defesa e 
sobre a data que os documentos foram devolvidos, anexando protocolo ou recibo de 
devolução, já que o contribuinte alega cerceamento do direito de defesa em razão 
da não devolução dos documentos até a data de apresentação da impugnação e 
após retorne-se ao Contencioso Administrativo -Tributário.  

 
Foi anexado aos autos o Protocolo de Recebimento de Documentos, 

Parecer do AFRE III – Mat. 528579-8 Maxley Caetano Rolindo e o Despacho 
2630/2014, fls. 64 a 67; recibo de cópia de documentos recebidos pelo advogado do 
autuado (fl. 70). 

 
O autuado foi intimado novamente por via postal, datada de 24/10/2013 

(fls. 68 e 69) e apresentou impugnação tempestivamente (fls. 72 a 80), com as 
mesmas alegações da impugnação anterior. 

 
Foi anexado aos autos Procuração, Cartão de CNPJ, Contrato Social, 

BIC, Livros Razão e Diário número 7 do ano 2012, Balancete Analítico do ano 2012, 
Balanço Patrimonial do ano 2012, Demonstração de Resultado do Exercício 2012, 
Plano de Contas Analítico Geral do ano 2012 (fls. 81 a 388). 

 
O julgador de primeira instância através do despacho 123/2016 devolve o 

processo ao autor para saneamento do campo 4.13 e solicita manifestação em 
virtude da apresentação de novos documentos fiscais e contábeis (fls. 389 a 391). 

 
O autor do procedimento em termo de aditamento altera o auto de 

infração do campo 4.12 (código 5035) e campo 4.13, com a inclusão da redação 
dada pela Lei 2.549/2011 quanto ao artigo 44, inciso II da Lei 1.287/2001 (fls. 392 e 
393). 

 
O autuado foi intimado novamente por via postal, datada de 29/09/2016 

(fls. 395 e 396) e apresenta impugnação tempestivamente (fls. 398 a 407), com as 
mesmas alegações da impugnação anterior. 

 
O julgador de primeira instância em sentença proferida às fls. 408 a 412 

aduz; a presente demanda refere-se à Multa Formal pela falta de registro de Notas 
Fiscais Eletrônicas no Livro de Registro de Entradas no exercício 2012; não houve 
cerceamento do direito de defesa; a autuada apresenta defesa de forma genérica e 
não apresenta prova que contradiz a acusação e julga pela sua procedência. 
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O Autuado foi intimado por via postal na data de 24/01/2017, (fls. 414 e 
415), e apresentou recurso tempestivamente às fls. 417 a 429, não concorda com a 
sentença de 1o instancia e argui nulidade por cerceamento do direito de defesa em 
decorrência da não devolução dos livros fiscais e contábeis; alega que autor do 
procedimento não considerou elementos e procedimentos reais da escrituração 
contábil; alega que o fisco estadual utilizou presunções como meio de prova, sendo 
excepcional suscetível de injustiças e arbitrariedades; requer nulidade do auto,  de 
infração afirmando que o fisco estadual não ofereceu prova e não comprova a 
ocorrência do fato gerador da obrigação; e ao final pede seu cancelamento. 

 
Em parecer às fls. 430 e 431 a Representação Fazendária entende que, 

dá análise aos autos, verifica-se que razões de inconformidade expostas pela 
recorrente, constitui-se na mesma tese defensória ofertada em primeira instância, 
mera retórica processual; conclui-se que a decisão de mérito da instância primária 
esta correta; e opina pela procedência do auto de infração.  

 
 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial trata-se de cobrança de multa formal por falta de registro de documento 
no livro fiscal de entrada. 

 
O autor do procedimento junta levantamento das notas fiscais de entrada 

não registradas, cópia das notas e livros fiscais de entrada. 
 
Em análise das notas fiscais, contata-se que dos documentos 

relacionados, o destinatário é o sujeito passivo e está obrigada ao registro em livros 
próprios de todas as aquisições feitas conforme está prevista no art. 44, inciso II da 
Lei 1287/01 alterada leoa Lei 2.549/11. 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
............................................  
II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na 
forma e nos prazos normativos, as operações ou 
prestações realizadas, ainda que contribuinte substituto 
ou substituído; (Redação dada pela Lei 2.549 de 
22.12.11). 
.......................................... 
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Entendo que a preliminar arguida sobre capitulação equivocada da 
infração e sobre o suposto cerceamento ao direito de defesa não encontram 
respaldo nas provas juntadas no processo e recomendo que não seja acatada. 

 
As provas colacionadas no processo caracteriza que o autor do 

procedimento logrou êxito em determinar e caracterizar o ilícito tipificado nesta peça, 
diante dos fatos o meu voto é para confirmar a decisão de primeira instância, para 
julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/002461 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.769,14 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze 
centavos), referente o campo 4.11, mais os acréscimos legais. 

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento a defesa, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2013/002461 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.769,14 (dois mil, setecentos e 
sessenta e nove reais e quatorze centavos), referente o campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo 
Shiniti Konya, Edson José Ferraz, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das 
Graças Vitor da Silva Veloso, Luiz Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. Presidiu a 
sessão de julgamento aos três dias do mês de julho de 2017, o Conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos vinte e seis dias do mês de julho de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


