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ACORDÃO No:                                                                                                                                  
PROCESSO No: 

149/2017 
2013/7130/500405 

REEXAME NECESSÁRIO No:  3.645 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002786 
INTERESSADO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

GERAIS DIESEL TRR LTDA   
29.063.747-3 

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 

EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL DE SAÍDAS. IMPROCEDENTE – 
É improcedente a reclamação tributária que exige multa formal pela falta de registro 
de notas fiscais de saídas quando comprovado que, além de tratar-se de notas 
fiscais de entradas, encontram-se devidamente registradas no livro fiscal próprio. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente a multa formal, por  falta 
de  escrituração de notas fiscais de saídas de mercadorias, na importância de R$ 
85.280,80 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e oitenta  centavos), 
constatado por intermédio do Levantamento Comparativo de Saídas. 
   

Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 42/46), alegando cerceamento de defesa por afronta 
aos princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa e no mérito alega  
tratar-se de nota fiscal de entradas e não de saídas, ocorrendo confusão do agente 
do fisco confundindo operação de entradas, como sendo de saídas e que a 
operação foi devidamente registrada nos livros fiscais.   
 

Requer ao final, a  anulação do auto de infração. 
 

O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 59/61, solicita a 
remessa dos autos à Delegacia Regional de Taguatinga, para saneamento quanto à 
representatividade da empresa e que o autor do lançamento ou seu substituto legal, 
se manifeste quanto às alegações da impugnante e quanto a infração capitulada no 
campo 4.13 do auto de infração, elaborando termo de aditamento se for o caso. 
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Em despacho às fls. 72, o autor do lançamento alega que o contribuinte 
trouxe aos autos elementos e provas de que a operação considerada como de 
saídas, na verdade são de entradas e manifesta favorável ao arquivamento do auto 
de infração. 
  

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 83/87, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, submetendo a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e  
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins.  
                

A Representação Fazendária, após suas considerações às fls. 88/89, 
pede que seja confirmada a decisão singular. 

 
Notificada via direta da decisão de primeira instancia e manifestação da 

Representação Fazendária, a autuada não se manifestou. 
 

É o Relatório.  
 
VOTO 

 
 
A presente lide se configura na autuação pela falta de registro de 

documento fiscal de saídas de mercadorias no livro próprio. 
 
A infração tipificada e tida como infringida foi o art. 44, inciso II da Lei 

1.287/2001. 
 

Em sua impugnação, o sujeito passivo, alega que ocorreu confusão do 
agente do fisco, pois notas fiscais de saídas estão devidamente registrada nos livros 
fiscais próprios 
 

Ao ser instigado para manifestar-se quanto às alegações da impugnante, 
o autor do lançamento alega que o contribuinte trouxe aos autos elementos e provas 
que modificam o resultado da autuação, e assim manifesta favorável ao 
arquivamento do auto de infração. 
 

Seguindo esta linha de raciocínio, a decisão de primeira instância foi pela 
improcedência da reclamação tributária. Corroborado pela Representação 
Fazendária, posteriormente. 
 

Analisando os documentos anexados aos autos, percebe-se nitidamente 
tratar de notas fiscais de entradas e estão registradas no livro próprio, e que as 
mesmas foram emitidas acobertando devolução de vendas, desta forma, não 
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poderia estar registrada no livro de saídas, fato este, não observado pelo autor do 
lançamento. 

 
Portanto, conclui-se que a autuada cumpriu corretamente com suas 

obrigações, agindo em conformidade com  a Legislação Tributária do Estado do 
Tocantins, especialmente o inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001,  a seguir: 

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 22.12.2011). 

 
Assim, diante das provas carreadas aos autos pelo sujeito passivo, 

entendo que a exigência fiscal ficou fragilizada não devendo prosperar.    
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar improcedente a exigência tributária, campo 4.1, do 
auto de infração nº 2013/002786, e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz a peça básica. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

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

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2013/002786 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 85.280,80 (oitenta e cinco mil, duzentos e 
oitenta reais e oitenta centavos), referente o campo 4.11. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte e um dias do mês de junho de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
 PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2017. 
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Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal  
Conselheiro Relator 


