
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2007/003009

ACÓRDÃO Nº.: 201/2008
PROCESSO: 2007/7100/500078         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.975
RECORRENTE:AGROPECUÁRIA CIAL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Deixar de carimbar notas fiscais de entradas na divisa do 
Estado ou apresentá-las na coletoria de jurisdição não configura embaraço à 
fiscalização. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº2007/003009 em relação aos campos 4.11 a 6.11. O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 24 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 3.600,00 (Três mil e 
seiscentos reais), a titulo de multa formal por embaraço a fiscalização, por não ter 
carimbado no posto fiscal da divisa deste estado e nem na coletoria de jurisdição 
as notas fiscais de compras oriundas de outras unidades da federação, carimbo 
este que comprova a efetiva circulação das mercadorias sendo aplicado R$ 100,00 
(Cem reais), por mês, conforme fazem provas cópias de parte das notas fiscais, 
relativo aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, lançados nos contextos 4, 5 e 6 
respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A Julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância o 
sujeito passivo apresenta recurso a este conselho alegando que a inexistência de 
posto fiscal na estrada de acesso à fazenda é o motivo por não carimbar as notas 
fiscais; que é culpa da administração do estado do Tocantins que não instalou 
posto fiscal na via que dá acesso à fazenda; que o enquadramento legal da 
suposta infração é totalmente inadequado porque não contempla a situação fática 
especifica da autuada, sendo lacunoso e impreciso: falta a previsão legal típica de 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2007/003009

inexistência da obrigação acessória de carimbar as notas fiscais quando inexiste 
Posto fiscal ao longo da rodovia de acesso a dita fazenda que a autoridade 
administrativa não pode criar obrigação acessória sem previsão legal.

Isto posto vem requerer por todos os fundamentos de fato e de direito 
expendidos que seja julgado procedente o presente recurso, anulando os 
respectivos autos de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo no qual o autor do procedimento 
diz que houve embaraço a fiscalização por não haver carimbado as notas fiscais 
no posto de fiscalização da divisa do Estado ou apresentado  as mesmas em uma 
coletoria. 

Como podemos ver a infração não se enquadra na penalidade aplicada e 
também é sabido que o contribuinte somente é obrigado a apresentar as notas 
fiscais na coletoria quando for solicitado, portanto no presente caso não se 
configurou o embaraço a fiscalização uma vez que o auditor teve acesso a todas 
as notas fiscais mencionadas no auto de infração.

Pelo exposto voto reformando a sentença de primeira instância para julgar 
improcedente o auto de infração nº. 2007/003009 em relação aos campos 4.11 a 
6.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


