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ACÓRDÃO No:   156/2017  
PROCESSO No:   2016/6640/500323 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.419 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2016/002410 
RECORRENTE:                           BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUL No:  29.027.047-2 
RECORRIDA:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE 

NOTA FISCAL DE ENTRADA. PROCEDENTE EM PARTE – É procedente em parte 
a reclamação tributária referente a falta e registro de aquisições em materiais para 
uso, consumo, ativo fixo e outras operações não sujeitas a tributação. 

  
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Publica Estadual constitui o credito tributário por meio de 

Lançamento de Oficio em auto de infração no 2016/002410, nas reclamações 
tributárias de multa formal, em: 

 
Campo 4.11 - valor originário de R$ 8.360,52, campo 5.11 – valor 

originário de R$ 21.326,81, campo 6.11 – valor originário R$ 84.467,77 campo 7.11 
– valor originário R$ 19.536,44, campo 8.11 – valor originário R$ 8.627,74. 

 
Trás a descrição nos contextos de campos 4.1, aos campos 8.1, em 

síntese, que o sujeito passivo deve recolher a título de multa formal relativo à 
inobservância da Legislação Tributária vigente, em deixar de registrar Notas Fiscais 
Eletrônicas - “ENTRADAS”, de mercadorias, na referência à operação não sujeita ao 
pagamento do imposto, em Livro Fiscal de Entradas – SPED – EFD, para os 
períodos 01.01 a 31.12, dos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Apurado 
em Levantamento Especial – Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada de 
Mercadorias Não Registradas no Livro Fiscal Próprio, e CD com Levantamento 
Especial, XML e SPED – EFD Entradas. 

 
Tipificou a infração em campos 4.13, aos campos 8.13, a que se Leia: Art. 

44, inciso II, Lei 1.287/01 (Alterada pela Lei 2.549/2011), c/c Cláusulas Décima do 
Tare nº 1.504/2004. Onde postula:  

 
Art. 44 . São obrigações do contribuinte e do responsável: 
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Inciso II  – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e 
nos prazos legais, as operações ou prestações que realizar, 
ainda que contribuinte substituto ou substituído; 
 
E c/c TARE nº 1.504/2004-  
 
Cláusula Décima –  Este Regime Especial é concedido na 
condição da empresa manter escrituração contábil e fiscal, em 
conformidade com as legislações pertinentes, as normas 
brasileiras de contabilidade e os princípios contábeis 
geralmente aceitos, ficando à disposição da fiscalização para 
verificações e auditorias que se fizerem necessárias. 

 
A autuante juntou aos autos cópias dos Levantamentos, “Especial” - 

Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada de Mercadorias não registradas no Livro 
Fiscal Próprio, cópia do TARE no 1.504/2004, cópias de Notas Fiscais Eletrônicas - 
DANFE’s, cópia em CD gerado por programa de informática, no uso do XML, com 
arquivos e respectivas chaves de codificação, cópia de Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, - entradas. Acostados as fls. 06 a 234 dos autos. 

 
O sujeito passivo é legalmente e devidamente intimado, do auto de 

infração, por Via Postal em AR-Correio, e, Tempestivamente, comparece via de seu 
causídico constituído legalmente a pleitear Defesa com sua IMPUGNAÇÃO a este 
auto de infração, pelas razões de fato e de direito esposada. 

 
Em PRELIMINAR , nada alega. 
 
De Mérito ; 
 
Insurge o Causídico do sujeito passivo defeso nesta Impugnação, das 

Razões e de Fato, a transcrição, verbis, dos contextos 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, e 8.1, deste 
auto de infração. Nas alegações que; a agente do fisco logrou em equivoco em 
levantamentos, ao não considerar os elementos e procedimentos reais da 
escrituração e lançamentos contábeis realizados pela empresa Boiforte Frigorificos 
Ltda. A autuada tem agido dentro do estrito cumprimento da Lei, e em momento 
algum deixou de registrar Notas Fiscais Eletrônicas de “entradas” conforme 
demonstram seus registros contábeis. Assim, não pode a autuada ser condenada 
sem a real ocorrência do descumprimento da norma regente. 

 
Recorre, com efeito, a rigor que, não é plausível imputar ocorrência da 

hipótese de infração e qualquer penalidade ao contribuinte, quando não 
demonstrada nitidamente através de provas contundentes a efetiva prática, a serem 
comprovadas pelo Fisco Estadual. 
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Pugna-se, portanto pela inversão do ônus da prova, cabendo ao Fisco a 

obrigação de demonstrar de forma fidedigna a ocorrência da infração tributária, no 
princípio da verdade material e da revisibilidade.  

 
Argumenta ainda que, os levantamentos apresentados não comprovam a 

ocorrência das supostas infrações, não podendo ser objeto de exigência por parte 
do Fisco Estadual. 

 
Pelo exposto requer receber a Impugnação, para julgar totalmente 

IMPROCEDENTE o auto de infração. Declarando sua nulidade para ser extinto o 
Processo Administrativo, liberando a autuada da imposição de toda e qualquer multa 
formal injustamente aplicada. 

 
O Processo é encaminhado ao julgador de primeira instância,  
 
Em sentença de primeira instância, o julgador singular, apresenta relatório 

nos fatos da reclamação tributária em processo e das alegações e argumentos de 
defesa.  

 
Aduz que o auto de infração se refere à aplicação de multa formal em 

decorrência da falta de registros de notas fiscais de entradas de mercadorias no livro 
próprio. 

 
Descreve a infração em art. 44, inciso II, da Lei 1.287/01 e artigo 247 do 

Decreto 2.912/2006 – RICMS, de onde prevê a obrigatoriedade dos registros das 
operações realizadas pelo contribuinte, e destas omissões em registros, são 
passiveis da penalidade em Multa Formal estabelecida no art. 50, inciso II, alínea 
“a”, da Lei 1.287/01, e a transcreve na sua redação verbis. 

 
De Mérito , o julgador singular em suas razões, pugna que, o sujeito 

passivo apresenta uma defesa de forma genérica e não apresenta nenhuma prova a 
contraditar de forma eficiente á acusação feita pela fiscalização estadual, pois 
direciona sua defesa apenas afirmando que as Notas Fiscais Eletrônicas poderiam 
estar registradas em seus Livros Fiscais e Contábeis, entretanto não os apresenta e 
não informa e trás onde se encontram registradas e ou escrituradas. 

 
No entanto ficou bem esclarecido nesta reclamação tributária que o Fisco 

Estadual comprovou, via documentação fiscal, em DANFE – Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica, SPED – EFD, e informação através de TARE nº 1.504/2004. 
QUE, a autuada não efetuou os registros / escriturações das notas fiscais de 
entradas de mercadorias, relacionadas no Demonstrativo Fiscal, em seus Livros 
próprios, e ademais não ter escriturações contábeis. 
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E decidindo, que, em conferência dos Levantamentos e Documentos 
juntados, foi possível averiguar que, o sujeito passivo em impugnação, apenas 
manifesta de forma superficial e não produz provas para contraditar a ocorrência das 
reclamações tributárias no fato gerador de Notas Fiscais não Registradas em Livro 
Fiscal seja Registro de Entrada. Não restando dúvida que os argumentos do sujeito 
passivo não devem prosperar, pois o lançamento atende ao que dispõe a legislação 
tributária. 

 
Discorre neste caso entender; é correto afirmar conforme legislação 

tributária, o sujeito passivo infringiu as regras estabelecidas e manteve-se em 
situação irregular perante o fisco, pois deixou de cumprir suas obrigações fiscais 
tributárias.  

 
Assim, a reclamação tributária esta devidamente amparada na legislação, 

não pairando duvida em relação à infração cometida.  
 
E ante ao exposto, conhece da Impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento, e julga serem PROCEDENTES os créditos tributários conforme os 
discriminam em campos 4.11 ao campo 8.11 do auto de infração. 

 
É Intimado (fls. 264 a 268) o sujeito passivo, dos valores em decisão de 

primeira instância, Via Postal em AR-Correio, (fls. 269). E, apresenta-se aos autos 
por seu Patrono, com Recurso Voluntário, nas alegações, a que sintetizamos, sem 
prejuízo de seu conteúdo em contexto recursal; 

 
Em Preliminar,  da suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário em 

virtude da interposição do presente Recurso Voluntário, nos preceitos do Art. 151, 
inciso III, do CTN; que o descreve “todo”, grifando e negritando o inciso III, a saber:  

 
Art. 151 . Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
[........] 
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras 

do processo tributário administrativo ; 
 
De Mérito ,  
 
O patrono da Recorrente, dentre seu amplo e irrestrito direito de defesa e 

do contraditório, trás as alegações e argumentações, em teses repetitivas e reprises 
das já propiciadas em impugnação ao auto de infração.  

 
Infere-se para estas que, a agente do fisco logrou em equivoco em 

Levantamentos, ao não considerar os elementos e procedimentos reais da 
escrituração e lançamentos contábeis realizados pela empresa; que, o Fisco 
Estadual utilizou de presunções e não de provas suficientes para sustentar a 
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reclamação; que, Inexistiu a alegada ausência de registro de notas fiscais 
eletrônicas de entradas de mercadorias no livro próprio. 

 
Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento ao Recurso 

Voluntário, para que sejam acolhidas as razões delineadas, seja julgado 
improcedente e insubsistente o auto de infração.  

 
De forma sucessiva e alternativa, na hipótese de ser mantido o auto de 

infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e 
isonomia, seja a multa reduzida ao mínimo legal. 

 
Perquirida, a representação fazendária em sua análise e Manifestação 

discorre, do contribuinte; da reclamação; do contraditório; da sentença; das matérias 
de fato e de direito; e do Recurso Voluntário.  

 
Da inconformidade exposta pela recorrente, da decisão que lhe foi 

desfavorável, em sentença de primeira instância.  
 
Analisando o alegado neste Recurso Voluntário, entende em argumento 

tocante ao Mérito, repisa os mesmos da peça impugnatória sem aduzir nenhum fato 
novo que mereça escrutínio. Todavia, maior parte suscitadas na primeira instância, 
foram a contendo, combatidas pelo julgador singular. 

 
E, em conclusão, na regra geral do contraditório, o ônus da prova é 

daquele que alega o fato. Se o autor prova o fato. O silêncio do acusado passa a 
significar a veracidade do fato provado. 

 
Todavia, o sujeito passivo não contestou o trabalho fiscal com a 

contraprova de que registrou referidas notas fiscais. Não afastou as conclusões do 
Fisco, nas condicionantes de defesa lhe asseguradas em Lei. 

 
Desta forma, a Representação Fazendária opina e pede seja mantida a 

decisão de sentença singular. 
 
É em síntese o relatório, 
 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos o presente processo, tem-se que a 
Fazenda Pública Estadual, reclama em lançamentos efetuados através de contextos 
do auto de infração, multa formal, em descumprimento de obrigação acessória, ao 
ter deixado de registrar e escriturar nos seus Livros Próprios, Livro Registro de 



Publicado no Diário Oficial de no 4.948 de 06 de setembro de 2017                         
 

 

 
Contencioso Administrativo-Tributário 

 

 

Pág 6/10 

 
 

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       

 

 

Entradas e ou Livros Contábeis, as Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe’s, em aquisição 
de mercadorias ou materiais, possivelmente adquirida não para mercancia, e 
presumivelmente para uso, e/ou consumo, e para o Ativo Imobilizado, desta forma 
não sujeitas ao pagamento do imposto, a não tributação. Constatado em 
Levantamento Especial, do Demonstrativo de Notas Fiscais de Entradas de 
Mercadorias/Materiais não registradas em Livro Fiscal próprio, dos exercícios de 
2011, 2012, 2013. 

 
Da Preliminar alegada em art. 151, III, CTN, flui-se desnecessária, por ser 

lógico e evidente na legislação trazer a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário. Porquanto, notório ser este Colendo Conselho vinculado a Legislação 
Tributária. Ademais visto é, ao ser combatido por meio de Recurso Voluntário, 
cediço do próprio sujeito passivo, devendo ser apreciado nesta corte superior, o 
COCRE – Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, para ser respaldado do 
Julgamento, no resultado positivo, ser procedente, somente em “decisio”, porquanto 
acolhido em “acórdão”, para então poder se exigir este crédito tributário. Assim, 
Prejudicado fica esta preliminar, portanto voto para Rejeitá-la. 

De Mérito, ao fixar o crédito tributário, proveniente deste descumprimento 
de obrigação acessória, de Multa Formal, na omissão de Registro e ou Escrituração 
destas Notas Fiscais Eletrônicas, em livros próprios, tipificada na infração postulada 
do Art. 44, inciso II, Lei 1.287/01 (Alterada pela Lei 2.549/2011), com a Penalidade 
SUGERIDA em Art. 50, inciso III, alínea “a”, da Lei 1.287/01 (Redação dada pela Lei 
2.253/2009), é que; 

 
“Data máxima vênia ”, a nossa discordância na decisão em sentença 

singular, é para confirmando a PROCEDÊNCIA em PARTE da exigência tributária. 
Outrossim ser tão apenas quanto a penalidade aplicada, advinda destas 
relacionadas Notas Fiscais Eletrônicas, em Demonstrativos Fiscais. De cujas 
mercadorias e ou materiais, para as quais atribuiu o percentual de 30% (Trinta por 
cento) ao seu valor tido como Base de Cálculo, projetada da Penalidade SUGERIDA 
em Art. 50, inciso III, alínea “a”, da Lei 1.287/01 (Redação dada pela Lei 
2.253/2009), em alterá-la para Art. 50, inciso X, alínea “d” da Lei 1.287/01, (Redação 
dada pela Lei 2.253/2009). 

 
Para tanto, se busca justificar ao tratar-se de aquisições e ou compras de 

materiais e ou mercadorias, efetivadas em Notas Fiscais Eletrônicas, na maioria 
proveniente de aquisições dentro do próprio Estado do Tocantins. 

 
Ademais, para estas outras poucas aquisições em operações 

interestaduais, nas Notas Fiscais Eletrônicas, de outros Estados, caberia a cobrança 
do ICMS - Diferença de Alíquota, em outro lançamento propicia a esta reclamação 
tributária, mas que não a esta. 
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Observo que acaso fossem mercadorias comercializáveis, de mercancia, 
justificaria sim o percentual aplicado, na condição de operação futura de saídas 
destas mercadorias, assim sem a emissão de notas fiscais (omitidas), que também 
resultaria na omissão de receitas pretéritas, (em não emissão de Notas Fiscais). Que 
não é o presente caso! 

 
Contudo se vê claramente na “Descrição do Produto” em Nota Fiscal, 

tratar-se de materiais, haja vista que, mormente destinados ao uso e ou consumo do 
estabelecimento, e para o ativo Imobilizado da empresa. 

Desta forma é que sugerimos a alteração da penalidade aposta em 
campos 4.15, 5.15, 6.15, 7.15, 8.15, deste Auto de Infração, para: 

 
Onde se Lê:  Art. 50, inciso III, alínea “A”, da Lei 1.287/01 (Redação dada 

pela Lei 2.253/2009), para que se Leia:  Art. 50, inciso X, alínea “d”, da Lei 1.287/01 
(Redação dada pela Lei 2.253/2009), a saber, “verbis ”: 

 
Art. 50 . A multa prevista no inciso II, do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
[........] 
 
X – R$ 150,00 por: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09), 
d) descumprimento de outras obrigações acessórias prevista na 
legislação tributária; 
 

É do conhecimento e sabido que, a obrigação tributária é principal ou 
acessória, bem como do Fato gerador da obrigação acessória e disposição de Lei 
em contrário, no postulado dos artigos 113, 114, 115, 116, do CTN, Lei 5.172/66. 

 
A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo. A obrigação 

acessória refere-se a deveres administrativos nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, portanto, não 
importa em pagamento de tributo. É apenas um meio de a autoridade administrativa 
controlar a forma pela qual foi determinado o montante do tributo. 

 
Seu descumprimento gera imposição de multa, que não é tributo. Embora 

seja uma prestação pecuniária compulsória, ela é uma sanção de ato ilícito que não 
se confunde com tributo, pela clara definição no art. 3o, do Código Tributário 
Nacional – CTN, Lei 5.172/66.  

 
Entretanto, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, 

converte-se em obrigação principal quanto ao pagamento da PENALIDADE 
pecuniária, ou seja, da multa.  
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O Código Tributário Nacional estabelece que, na ausência de normas 
expressas que se apliquem a determinado caso, a autoridade competente para 
aplicar a lei tributária poderá utilizar as seguintes técnicas de interpretação em 
direito, Analogia, Princípios gerais de direito Tributário, Princípios gerais de direito 
Público, Equidade. Conforme mandamento do art. 108, CTN, Lei 5.172/66, “verbis ”: 

 
Art. 108 . Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária utilizará 
sucessivamente, na ordem indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a equidade ; 
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 
tributo não previsto na lei. 
§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na d ispensa de 
pagamento de tributo devido . 
 

Destas a Equidade : significa que entre as várias interpretações possíveis 
para uma regra jurídica tributária a autoridade competente deve utilizar a mais 
benigna  para o contribuinte, a mais justa e condizente  com os valores atuais da 
sociedade, adequando a lei às circunstâncias. Entretanto, o emprego da equidade 
na interpretação da lei tributária não pode resultar na dispensa de pagamento de 
tributo previsto em lei, desde que devido pelo contribuinte. 

 
O artigo 112, do CTN, estabelece os casos em que a legislação tributária 

deve sempre ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte. Essa forma 
de interpretação deve ser realizada toda vez que a autoridade competente tiver 
dúvidas quanto: 

 
I – À adequação do fato à norma jurídica, ou seja, se este realmente está 

regulado por determinada lei ou não; 
 
II – À natureza do fato ocorrido, suas circunstâncias, natureza e extensão 

de seus efeitos; 
 
III – À autoria do fato, a quem ele pode ser atribuído ou quanto à pessoa 

que pode ser punida; 
 
IV – À penalidade a ser aplicada ou à graduação dessa penalidade. (Deve 

ser aplicada a penalidade mais branda). 
 
Esse é o postulado em artigo 112, “verbis ”: 
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Art. 112.  A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em casos de dúvida quanto: 
 
I – à capitulação legal do fato; 
 
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza 
ou extensão dos seus efeitos; 
 
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
 
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 
 

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, E nego-lhe 
provimento parcial, voto para reformar a decisão em sentença do julgador de 
primeira instância, que julgou procedente no valor originário deste auto de infração; 
para julgar PROCEDENTE em PARTE os valores originários das exigências 
tributárias constantes deste Auto de Infração, procedendo e alterando a penalidade 
para Art. 50, inciso X, alínea “d”, da Lei 1.287/01 (Redação dada pela Lei 2.253 de 
16.12.09), por ser mais branda e benéfica ao sujeito passivo, da imputação que lhe 
foi dirigida através da Peça Basilar em apreço.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

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

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-
lhe provimento parcial, alterando a penalidade para o art. 50, inciso X, alínea “d”, da 
Lei 1.287/2001 e reformando a decisão de primeira instância, para julgar procedente 
em parte as reclamações tributárias constantes do auto de infração no 2016/002410 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente parte do campo 4.11, R$ 
5.100,00(cinco mil e cem reais), referente parte do campo 5.11, R$ 11.700,00(onze 
mil e setecentos reais), referente parte do campo 6.11, R$ 5.250,00(cinco mil e 
duzentos e cinquenta reais), referente parte do campo 7.11 e R$ 5.400,00(cinco mil 
e quatrocentos reais), referente parte do campo 8.11, mais os acréscimos legais, e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 6.260,62 
(seis mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), referente parte do 
campo 4.11, R$ 16.226,81(dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e 
um centavos), referente parte do campo 5.11, R$ 72.767,77(setenta e dois mil, 
setecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente parte do 
campo 6.11, R$ 14.286,44(quatorze mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta 
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quatro centavos), referente parte do campo 7.11, R$ 3.227,74(três mil, duzentos e 
vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), referente parte do campo 8.11. O 
Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno, Maria das Graças V. da S. Veloso, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar 
Defante, Ricardo Shiniti Konya e Kelllen C..Soares Pedreira do Vale. Presidiu a 
sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de maio de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Conselheiro Relator 

 
 


