
Publicado no Diário Oficial de nº 4.794 de 26 de janeiro de 2017 
 
 
  
 
                                                                         

                                                                                             

 

                                                                                         Contencioso Administrativo-Tributário  
 

 

 
Pág1/4 

 
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 
 
 

1 

ACÓRDÃO No 009/2017 
PROCESSO No: 2014/6820/500048 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000367 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.378 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

ADEMIR APARECIDO CAMILLI & CIA LTDA 
29.386.738-0 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO – 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. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário por meio do auto 
de infração acima nominado, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências de multa formal por deixar de registrar no livro 
próprio, as notas fiscais de entradas, conforme apurado através do levantamento 
das notas fiscais de entradas não registras. 
 

Foram juntados aos autos o demonstrativo – Levantamento das Notas 
Fiscais de Entradas não Registradas – Livro Registro de Entradas e DANFE’s. 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal e para no 
prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito apresentando impugnação e documentos de fls. 91/92, com as 
seguintes alegações: 
 

Que o erro foi gerado pelos funcionários de sua empresa que extraviaram 
os respectivos documentos fiscais, e, portanto, não foram remetidos ao escritório de 
contabilidade para o respectivo registro. 
 

Em sentença de primeira instância, o julgador singular condena o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos elencados nos campos 4.11 e 5.11, julgando 
pela procedência do auto de infração em epígrafe.  
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Intimado da decisão singular, o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário, tempestivamente, com argumentação vaga, portanto não acrescentando 
nenhum fato novo que venha descaracterizar a exigência fiscal, como tal foi lançada. 
Sucinta a nulidade com base no § 2º do Art. 35 da Lei 1.288/2001, mas não 
consegue demonstrar onde este dispositivo foi infringido. 
 

A Representação Fazendária em suas considerações, através de parecer 
as fls. 104/105, manifesta pela manutenção da sentença singular que julgou 
procedente o auto de infração em epígrafe. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide refere-se a multa formal por deixar de escriturar notas 

fiscais de entradas no Livro Registro de Entradas, apurado conforme Levantamento 
das Notas Fiscais de Entradas não Registradas. 

 
O sujeito passivo alega em suas considerações, que o fato do não 

registro das notas fiscais, foi gerado por seus funcionários que extraviaram as 
respectivas notas, não mais sendo possível a sua remessa para escrituração no 
escritório de contabilidade. 

 
A Lei 1.287/2001 em seu art. 46 explana sobre a responsabilidade da 

ação ou omissão do contribuinte: 
 

Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 
 
§ 1º Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 
 
§ 2º A responsabilidade por infração a norma do ICMS independe da 
intensão do contribuinte, responsável ou intermediário de negócios, e 
da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos da ação ou 
omissão. 
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Portanto, todos os atos profissionais contratados pelo contribuinte são de 
sua inteira responsabilidade. Qualquer ação ou omissão dos funcionários do 
contribuinte, no que tange ao descumprimento das normas tributárias, constitui 
infração para o contribuinte. 

 
A pretensão fiscal contida nos campos 4.13 e 5.13, estão devidamente 

enquadradas no inciso II, do art. 44 da Lei no 1287/2001 e art. 247 do Regulamento 
do ICMS, aprovado pelo Dec. no 2.912/2006. 

 
Portanto, a legislação é bem clara quanto a obrigatoriedade do 

contribuinte de escriturar todas suas operações e prestações realizadas, que assim 
estabelece: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar no livro próprio, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 

e julgo PROCEDENTE o auto de infração no 2014/000367 e CONDENO o sujeito 
passivo ao pagamento dos valores elencados nos campos 4.11 e 5.11. 

 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
à defesa, conforme art. 35 § 2º da Lei 1.288/2001, arguida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as 
reclamações tributárias constante do auto de infração no 2014/000367 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores R$ 13.807,79 
(treze mil, oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos) e R$ 567,54 
(quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto 
Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, 
Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a 
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sessão de julgamento aos cinco dias do mês de dezembro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-

TO, aos 19 dias de janeiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


