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ACÓRDÃO No: 233/2017  
PROCESSO No: 2013/6040/504344 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003170 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.647 
INTERESSADO: BRADEL – BRASIL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-

ELETRONICOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.399.434-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 

ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. PROCEDENTE – Prevalece a reclamação 
tributária quando restar provado nos autos, que houve descumprimento de 
obrigação de escrituração das notas fiscais de entradas, disposto no inciso II, do Art. 
44, da Lei 1.287/2001. 

 
 
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. 
 

Foram anexados aos autos os levantamentos de notas fiscais sem 
registros e os documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls. 04/226). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por edital (fls. 229), 
comparecendo ao processo após decorrido o prazo legal (fls. 232/240), incorrendo 
em revelia. 

 
O Chefe do CAT emitiu despacho solicitando nova intimação do sujeito 

passivo e reabertura do prazo de impugnação (fls. 305). 
 
O contribuinte foi intimado por via postal (fls. 307), apresentando 

impugnação com as seguintes alegações (fls. 308/317): 
 

“Que verificando em conferência as notas fiscais apontadas 
como não registradas, segundo relação anexada ao auto de 
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infração, constatou-se que algumas notas fiscais estão 
devidamente registradas no livro de registro de entradas, 
independentemente da natureza da operação;  
Que algumas destas notas fiscais foram registradas no 
mesmo mês de competência mencionado no documento e 
outras na competência seguinte, por ocasião da entrada 
física da mercadoria no estabelecimento;  
 
Que alguns documentos fiscais não foram registrados 
porque não teve conhecimento da sua emissão à época, 
pois não chegaram a ser despachadas, sendo que o 
remetente emitiu segunda nota fiscal de entrada, justificando 
no campo próprio o motivo da sua emissão;  
 
Que por se tratar de nota fiscal de entrada do 
estabelecimento emissor não competiria ao sujeito passivo 
registrá-la em sua escrita fiscal;  
 
Que outras notas fiscais emitidas se referem à baixa de 
estoque decorrente de perda ou extravio por conta da 
transportadora;  e que tais documentos foram devidamente 
registrados no livro de registro de saídas”. 

 
Fez juntada de procuração, documentos auxiliares de notas fiscais 

eletrônicas e CD-ROM (fls. 318/323). 
 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 325) que lavrou 

termo de aditamento (fls. 328/330), retificando o auto de infração e refez os 
levantamentos (fls. 331/334). 

 
Preliminarmente, os livros de registros de entradas que comprovariam os 

ilícitos lançados na inicial com as alterações do termo de aditamento, não foram 
anexados aos autos, contrariando o disposto no art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01.  

 
Em despacho a (fls. 325), a julgadora de primeira instância solicitou a 

juntada dos livros de registros de entradas para comprovação da falta de registro 
dos documentos fiscais de entradas. Contudo o autor do procedimento refez os 
levantamentos, lavrou termo aditivo, mas não anexou os livros fiscais solicitados. 

 
Entendendo que estava caracterizada a nulidade do auto de infração por 

cerceamento de defesa do contribuinte, conforme estabelece o art. 28, inciso II da 
Lei nº 1.288/2001, pelo fato da inicial não se encontra revestida de legalidade; em 
virtude da nulidade, não foi analisado o mérito deste contencioso. 
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Diante do exposto, a julgadora de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada e julga nulo sem análise de mérito o auto de infração nº 
2013/003170: 

Bem como, submete 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 1.288/2001. 

 
A Representação Fazendária manifesta pela reforma da decisão de 

primeira instância, que julgou nulo sem análise de mérito, por cerceamento de 
defesa, para julgar procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo aos 
pagamentos dos valores descritos em seus campos, modificado através do termo de 
aditamento. 
 

É o Relatório 
 
 
VOTO 
 
 

A presente demanda contempla quatro exigências tributárias referente à 
multa formal decorrentes da falta de registro de notas fiscais de entradas. Declarado 
no documento de informações fiscais, período de referência ano 2010, 2011, 2012 e 
01/01 a 30/04/2013. 

 
Visto analisado e discutido o presente auto, é válido destacar a 

observância todos os requisitos mínimos, e necessários à lavratura do auto de 
infração previstos no art. 35 da Lei no 1.288/2001. 

 
Fica claro que o sujeito passivo deixou de cumprir o disposto no art. 44, 

inciso II, da Lei 1.287/2001, como segue: 
 

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 
2.549/2011).  

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais deste estado, assim tem 

decidido sobre essa matéria: 
 

ACÓRDÃO N° O54/2017 
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EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE 
NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. 
PROCEDENTE – Prevalece a exigência fiscal quando restar provado 
nos autos, que houve descumprimento de obrigação de escrituração 
das notas fiscais de entradas, disposto no inciso II do Art. 44 da Lei 
1.287/2001. 
 

Desta forma prevalece a exigência fiscal quando restar provado nos 
autos, que houve descumprimento de obrigação de escrituração das notas fiscais de 
entradas, disposto no inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001. 

 
Acatando a manifestação da Representação Fazendária, decido pela 

procedência o auto de infração no 2013/003170, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos valores elencados nos campos 4.11 a 7.11 conforme termo de 
aditamento. 

 
É como voto.  

 
 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância, julgar procedente as reclamações tributárias constante do auto de 
infração no 2013/003170 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 37.280,02 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais e 
dois centavos), R$ 7.278,87 (sete mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e 
sete centavos), R$ 9.556,05 (nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco 
centavos), e R$ 55.608,15 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oito reais e quinze 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais. O Representante Fazendário João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual.    

                                                                                                                                                      
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo 
Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos quatro dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos treze dias do mês de dezembro de 2017. 
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                                                  Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 


