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ACÓRDÃO No:                            069/2017 
PROCESSO No:                      2014/6040/503784 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No:        142 
AUTO DE INFRAÇÃO No:            2014/002526 
IMPUGNANTE:                            TOCANTINS CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No :      29.341.144-1 
IMPUGNADA:                               FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
  
 

ICMS. MULTA FORMAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SANÇÃO PELO 
NÃO-REGISTRO DE AQUISIÇÕES. A falta de registro de aquisições de 
mercadorias/produtos por contribuinte do ICMS configura infração à legislação 
tributária, sujeita à aplicação de Multa Formal por descumprimento de obrigação 
acessória, prevista no art. 44, II, com a penalidade do art. 50, inciso IV, alínea “c”, 
ambos, da Lei 1.287/2001. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/002526, para reclamar do contribuinte acima qualificado as 
Multas Formais pela falta de escrituração em livro próprio de notas fiscais de 
entradas de mercadorias para os exercícios de 2011 à 2014. 

 
Inicialmente anexaram-se aos autos o levantamento Comparativo de 

Entradas com a Escrituração Fiscal Digital e cópias dos DANFEs. 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal e, 

tempestivamente e em conformidade à legislação, apresentou impugnação direta ao 
COCRE (fls. 891/951)com as seguintes alegações: 

 
Ao não separar as notas eletrônicas, de vendas, de prestação de 
serviços, despesas, simples remessas o autuante cerceou a defesa 
da autuada. Há bis in idem em relação aos exercícios de 2011 e 
2012, janeiro à março, face ao auto de infração nº 2012/003198. O 
levantamento contém notas fiscais em que, tanto remetente como 
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destinatário, não é a Tocantins Caminhões. Autuaram notas fiscais 
emitidas por fornecedores a título de devolução, notas de serviços, 
notas de saídas na realização da garantia, de simples remessa para 
conserto. A multa de 20% é confiscatória. 
 

Os autos retornaram à origem sendo que juntou-se levantamento das 
Notas Fiscais Sem Registro, Termo de Aditamento e manifestação do autor. 

 
Em manifestação de fls. 2.122/2.128 o Representante Fazendário aduz 

que: 
 

A intimação é válida, a impugnação tempestiva e apresentada nos 
termos do art. 20, caput, da Lei 1.288/2001; que o princípio de 
vedação ao confisco é para tributos e não multas; que o COCRE não 
tem poder de controle de constitucionalidade das normas tributárias; 
 
A alegação de nulidade não procede vez que a autuada exerceu 
ampla defesa em 60 laudas; 
 
Quanto ao bis in idem em relação ao auto de infração 2012/003198, 
este foi quitado e as notas fiscais constantes do processo a que se 
refere foram devidamente expurgadas no novo levantamento de 
entradas de 2011, conforme fls. 2.081/2.094 e Termo de Aditamento 
de fls. 2.063; 
 
É procedente a alegação quanto as notas em que remetente e 
destinatário é diferente de Tocantins Caminhões ltda. A relação 
destas notas é no valor de R$ 2.775,30. 
 
Também é procedente a alegação quanto as notas de retorno. A 
relação desta rubrica é no valor de R$ 3.081.486,71; 
 
Sobre as notas de entrada emitidas por diversos fornecedores a título 
de devolução de vendas, de mercadorias recusadas pela autuada, o 
valor é de R$ 22.222,61. Procedente; 
 

Ao final, recomenda sejam mantidos os valores reclamados de R$ 
2.306.174,76 (campos 4.11), R$ 2.048.163,52 (campo 5.11), de R$ 1.160.704,09 
(campo 6.11) e de R$ 115.899,12 (campo 7.11). Pugna pela IMPROCEDÊNCIA dos 
valores de R$ 5.413,84 (campo 5.11) e de R$ 621.296,92 (campo 6.11). 

 
É o relatório. 
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VOTO 

 
 
Vistos, analisados e discutidos. Em 04 (quatro) contextos a Fazenda 

Pública reclama Multa Formal pelo descumprimento da obrigação do registro de 
notas fiscais de entradas de mercadorias. 

 
A defesa disse que há bis in idem em relação aos exercícios de 2011 e 

2012, janeiro à março, face ao auto de infração nº 2012/003198. O levantamento 
contém notas fiscais em que, tanto remetente como destinatário, não é a Tocantins 
Caminhões. Autuaram notas fiscais emitidas por fornecedores a título de devolução, 
notas de serviços, notas de saídas na realização da garantia, de simples remessa 
para conserto. 

 
Os autos retornaram à origem sendo que juntou-se o levantamento das 

Notas Fiscais Sem Registro, Termo de Aditamento e, manifestação do autor em que 
assevera haver incluído para os anos de 2011 (campo 4.11) e 2012 (campo 5.11), 
notas fiscais de entradas que foram objeto de levantamento anterior que ensejou o 
auto de infração encartado no processo nº 2012/6040/503198. (sic) Ao verificar o 
erro procedemos a exclusão daquelas notas fiscais remanescendo como devidos os 
valores conforme Termo de Aditamento às fls. 2063.’ 

 
A Representação Fazendária disse que havia o bis in idem em relação ao 

auto de infração 2012/003198, mas que este foi quitado e as notas fiscais 
constantes do processo a que se refere foram devidamente expurgadas no novo 
levantamento de entradas de 2011 e 2012, conforme fls. 2.081/2.094 e Termo de 
Aditamento de fls. 2.063; é procedente a alegação quanto as notas em que 
remetente e destinatário é diferente de Tocantins Caminhões ltda. A relação destas 
notas é no valor de R$ 2.775,30; também é procedente a alegação quanto as notas 
de retorno. A relação desta rubrica é no valor de R$ 3.081.486,71; sobre as notas de 
entrada emitidas por diversos fornecedores a título de devolução de vendas, de 
mercadorias recusadas pela autuada, o valor é de R$ 22.222,61.  

 
Ao final, recomenda sejam mantidos os valores reclamados de R$ 

2.306.174,76 (campos 4.11), R$ 2.048.163,52 (campo 5.11), de R$ 1.160.704,09 
(campo 6.11) e de R$ 115.899,12 (campo 7.11). Pugna pela IMPROCEDÊNCIA dos 
valores de R$ 5.413,84 (campo 5.11) e de R$ 621.296,92 (campo 6.11). 
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Em Resolução do COCRE de nº 012/2016 o julgamento foi convertido em 
diligência para o autuante se manifestar quanto aos documentos e alegações da 
defesa, com atenção especial ao campo 6.11 e, caso entendesse necessário fizesse 
aditamento.  

 
Disto resultou a juntada de DARE e relatório de arrecadação em que se 

verifica, em 01-12-2016, o recolhimento vinculado ao presente processo no valor de 
R$ 889.488,07. Em manifestação às fls. 2.133 o autuante deu as reclamações por 
quitadas e disse que o presente processo deve ser extinto pelo pagamento. 

 
As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse da 

Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o 
fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações acessórias existem 
em função da obrigação principal e assim gravitam em sua órbita. Logo, só se há de 
exigir Multa Formal face ao descumprimento de obrigação acessória que possa 
acarretar prejuízos à obrigação principal. 

 
Em detida análise à documentação acostada e às exclusões sugeridas 

pela Representação Fazendária, o COCRE houve por bem validá-las sob o manto 
das convicções esposadas em acatamento às ponderações da defesa de que há 
entre as notas fiscais àquelas que não se referem, efetivamente, à aquisição de 
mercadorias. 

 
Desta forma, nos aliamos ao entendimento da Representação Fazendária 

e pugnamos pela PROCEDÊNCIA dos valores tal como sugeridos em relação aos 
campos 5.11 e 6.11 para condenar o sujeito passivo ao pagamento tal como segue: 

 
De R$ 2.306.174,76 (campo 4.11); 
De R$ 2.048.163,52 (campo 5.11); 
De R$ 1.160.704,09 (campo 6.11); 
De R$ 115.899,12 (campo 7.11).  
 
E pugnamos pela IMPROCEDÊNCIA para absolver o sujeito passivo dos 

valores de R$ 5.413,84 (campo 5.11) e de R$ 621.296,92 (campo 6.11). 
 

No campo Informações Complementares do DARE com o pagamento 
efetuado em 01-12-2016, no valor de R$ 889.488,07, têm-se a descrição: 
“REFERENTE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO Nº 2014/6040/503784, COM 
OS BENEFÍCIOS DA LEI 3.151/2016. Caso o pagamento da parcela seja inferior ao 
valor devido, ficará com saldo residual”. 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                              Contencioso Administrativo-Tributário  

Pág 5/6 
 
 

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 

 
 

Os valores julgados procedentes perfazem o montante de R$ 
5.630.941,49. Aplicando-se o benefício da redução da referida Lei (em 01-12-2016), 
o valor a pagar seria de R$ 1.126.188,29. Logo, o saldo residual será a diferença 
entre este e o valor pago. 

 
É este o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho e Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, por unanimidade, 

rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento a defesa, 
arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto 
de infração no 2014/002526 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 2.306.174,76 (dois milhões, trezentos e seis mil, cento 
e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), R$ 2.048.163,52 (dois milhões, 
quarenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), R$ 
1.160.704,09 (um milhão, cento e sessenta mil, setecentos e quatro reais e nove 
centavos) e R$ 115. 899,12 (cento e quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
doze centavos), referente o campo 4.11, e parte dos campos 5.11 e 6.11, e o campo 
7.11, respectivamente; e absolver o sujeito passivo dos valores R$ 5.413,84 (cinco 
mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), R$ 621.246,92 
(seiscentos e vinte um mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e dois 
centavos), referente parte dos campos 5.11 a 6.11, respectivamente. O Senhor Hyun 
Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João 
Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e Ademar 
Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e um dias do mês de 
fevereiro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho e Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas – 

TO, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                              Contencioso Administrativo-Tributário  

Pág 6/6 
 
 

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 

 
 

 

 

 

Rui José Diel  
Conselheiro Relator 

 
 


