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ACÓRDÃO No:   204/2017 
PROCESSO No:   2013/6040/500569 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.576 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2013/000187 
INTERESSADO:  TUBOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.067.733-5 
REQUERENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS. PROCEDENTE EM PARTE - É procedente em parte a reclamação 
tributária quando restar comprovado nos autos que houve descumprimento da 
obrigação de escrituração das notas fiscais de entradas, conforme disposto no art. 
44, inciso II da Lei no 1.287/01.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2013/000187, exigindo multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas, no valor de R$ 248.504,72 (campo 4.11), R$ 99.831,56 (campo 5.11), R$ 
39.903,55 (campo 6.11) e R$ 74.481,18 (campo 7.11), relativas aos exercícios de 
2009 a 2012. 

 
Foram anexados aos autos resumos de notas fiscais eletrônicas e livros 

de registros de entradas (fls. 05/538). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 540), 
não comparecendo ao processo, incorrendo em revelia. 

 
A Julgadora de Primeira Instância devolveu o processo ao autuante (fls. 

543/544) e à Agência de Atendimento (fls. 561) para diligências. O autor do 
procedimento fez juntada dos demonstrativos dos créditos tributários (fls. 547/550) e 
lavrou termo de aditamento retificando o contexto do campo 4.1, o percentual de 
multa do campo 4.10, a penalidade do campo 4.15 e a infração do campo 7.13 do 
auto de infração (fls. 551/552). 

 
A autuada foi intimada do aditivo por via postal (fls. 558) e da juntada dos 

documentos por edital (fls. 568), mas não se manifestou. 
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Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença Revisional 
Declaratória às fls. 571/575 decidindo pela procedência integral dos contextos 4.1 no 
valor de R$ 124.252,36, 5.1 no valor de R$ 99.831,56 e 6.1 no valor de R$ 
39.903,55 e pela procedência parcial do contexto 7.1, sendo procedente o valor de 
R$ 60.767,63 e improcedente o valor de R$ 13.713,55 com fundamento no fato de 
que a nota fiscal nº 366 foi transcrita de forma errada no levantamento pelo valor de 
R$ 76.067,78, sendo que o valor correto é de R$ 7.500,00. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária em reexame necessário do campo 7.11, que 
se manifestou pela confirmação da decisão de primeira instância tendo em vista que 
no levantamento de nota fiscal sem registro de 2012, a nota fiscal no 366 foi 
registrada indevidamente a maior no valor contábil de R$ 68.567,78. 

 
Notificado da sentença e do parecer da Representação Fazendária por 

edital (fls. 582), o sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O auto de infração em análise refere-se às multas formais pela falta de 

registro de notas fiscais de entradas, nos exercícios de 2009 a 2012, caracterizando 
descumprimento de obrigação acessória. 

 
Tal fato está devidamente comprovado através dos documentos 

anexados aos autos pelo autor do procedimento e previsto na legislação tributária 
estadual. Vejamos o que dispõe a Lei no 1.287/01: 

 
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). 
 

Contudo, em relação ao exercício de 2009, o percentual de multa 
proposto no campo 4.10 foi reduzido para 10%, através da emissão de termo de 
aditamento, assim como a multa aplicada no campo 4.15 do auto. Entretanto, o valor 
originário lançado no campo 4.11 não foi reduzido. Quando da prolação da Sentença 
Revisional Declaratória, o julgador de primeira instância não mencionou 
expressamente o valor improcedente de R$ 124.252,36, parte do campo 4.11, 
embora tenha ficado subentendido a redução pela metade do crédito tributário 
constituído no referido campo. 
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Em relação ao crédito tributário constituído no campo 7, a nota fiscal no 
366, constante do levantamento do exercício de 2012, foi transcrita de forma 
equivocada pelo valor de R$ 76.067,78, quando na realidade o valor correto é de R$ 
7.500,00. Com isto, o valor lançado no campo 7.11 deve ser reduzido para R$ 
60.767,63, sendo improcedente o valor de R$ 13.713,55. 

 
Desta forma, voto concordando com o julgador singular que decidiu pela 

procedência em parte do auto de infração no 2013/000187. 
 
  
 
DECISÃO 
 
  

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de 
infração no 2013/000187 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 124.252,36 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), referente ao campo 4.11, R$ 
99.831,56 (noventa e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis 
centavos), referente ao campo 5.11, R$ 39.903,55 (trinta e nove mil, novecentos e 
três reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao campo 6.11 e R$ 60.767,63 
(sessenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), 
referente à parte do campo 7.11, mais os acréscimos legais e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 13.713,55 (treze mil, setecentos e 
treze reais e cinquenta e cinco centavos), referente à parte do campo 7.11. O 
representante fazendário João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Denise Baiochi Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dez dias do mês de novembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas – Tocantins, aos vinte e um dias do mês de novembro de 
2017. 
 
 
 

SUZANO LINO MARQUES 
Presidente 

 
 
 

DENISE BAIOCHI ALVES 
Conselheira Relatora Suplente 

 


