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ACÓRDÃO No: 

 
212/2017 

PROCESSO No: 2015/6040/503093 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/002708 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.582 
INTERESSADO:  MELLO & SILVA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.403.222-3 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 
 MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE REGISTRO 
DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE CONSUMO. IMPROCEDENTE - É 
improcedente a reclamação tributária quando o próprio atuante não admite o erro e 
pede absolvição do sujeito passivo, por tratar-se de despesa de pequeno valor 
escriturada contabilmente. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às multas formais pela falta de 
registro de notas fiscais de entradas de mercadorias de uso ou consumo. 
 

Foram anexados aos autos relação de notas fiscais e documentos 
auxiliares de notas fiscais de entradas (fls. 04/52). 
 

A autuada foi intimada por via postal (fls. 54), apresentando impugnação, 
tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 55/58): 

 
Que o autuante não apresentou as cópias das notas, nem o levantamento 

ao notificar a empresa; que da leitura dos dispositivos infringidos é absolutamente 
impossível determinar qual foi exatamente o dispositivo legal infringido; que foram 
devidamente lançadas todas as notas fiscais de entrada de mercadorias de uso ou 
consumo ou outros fins de não comercialização, que constam no próprio sistema da 
receita conforme se extrai do arquivo SPED EFD. 

 
Fez juntada de procuração, contrato social e conferência de notas 

lançadas em escrituração fiscal (fls. 59/82). 
 
O processo foi devolvido ao autuante (fls. 84) para juntada dos livros de 

registro de entradas e alteração das penalidades propostas. 
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Em manifestação às fls. 86, o autor do procedimento informa que "o 
presente auto não deve prosperar, devendo ser julgado improcedente pela ausência 
de tipificação legal". 

 
Foi lavrada sentença singular, onde a julgadora de primeira instância 

informa que sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 
intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada por advogado 
legalmente constituído, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01 com 
redação dada pela Lei no 2.521/11; que o autuante identificado no campo 6, em 
manifestação às fls. 86, solicita que o auto de infração seja julgado improcedente em 
razão da ausência de tipificação legal. 

 
Deste modo, tendo em vista que as diligências solicitadas no despacho 

exarado não foram cumpridas e o próprio autor do procedimento se manifesta pela 
improcedência do lançamento, não há que ser analisadas as alegações 
apresentadas pela impugnante, já que o presente lançamento não pode prevalecer. 

 
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o auto de infração no 

2015/002708: 
 
Campo 4.11 - no valor de R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais) e 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 33.150,00 (trinta e três mil, cento e 

cinquenta reais). 
 
Notifique-se o contribuinte. 

 
Submeto a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, 
alínea f e 58, parágrafo único da Lei no 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 
3.018/15. 

 
Por sua vez a Representação Fazendária recomenda a manutenção da 

sentença de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração e o 
processo retorna para julgamento (fls. 90/91). 

  
. 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Os créditos tributários constituídos contra o sujeito passivo identificado na 

inicial referem-se às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de entradas 
de materiais de uso e consumo do estabelecimento, relativos aos exercício de 2013 
e 2014. 
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O processo foi colocado em diligência pela instância julgadora, mas o 

autor do procedimento informa que "o presente auto não deve prosperar, devendo 
ser julgado improcedente pela ausência de tipificação legal". 

 
Em razão da manifestação do autuante que pede a improcedência do 

lançamento, não resta outra alternativa a este Egrégio Conselho de Contribuintes 
senão concordar com a sentença singular. A Lei no 1.288/01 dispõe em seu art. 35, 
inciso I, alíneas “d” e “e” 

 
O Código Tributário Estadual dispõe: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 

I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no 
mínimo: 

 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 

  
Observa-se ainda que as notas fiscais tratam de material para consumo, 

de pequeno valor financeiro e que foram lançadas nos livros próprios, como razão 
diário, ou seja, contabilmente. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais tem decisão sobre o 

assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº. : 041/2017 

EMENTA: I - ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE 
MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. 
IMPROCEDÊNCIA. É improcedente a exigência da multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória, quando 
restar comprovado nos autos, a ausência do fato que lhe deu 
origem. II – (...) 

Desta forma, voto pela confirmação da sentença de primeira instância que 
julgou improcedente o auto de infração. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 



                         Publicado no Diário Oficial de no 5.004, de 05 de dezembro de 2017 
 
 
 
 
                                                                               Contencioso Administrat ivo-Tributário 
 

Pag  4/4 
 
 

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 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, 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 as reclamações tributárias constante 
do auto de infração de no 2015/002708 e absolver o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz nos valores de R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais), referente ao 
campo 4.11 e R$ 33.150,00 (trinta e três mil e cento e cinquenta reais), referente ao 
campo 5.11. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. 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 RECURSOS 

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

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


