
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2007/003261

ACÓRDÃO Nº:451/2008
PROCESSO Nº : 2007/7160/500122          
REEXAME NECESSÁRIO: 2088
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CALTA CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA.

EMENTA: Multa formal. Falta de autenticação de livros escriturados por 
processamento eletrônico de dados. Livros contábeis fora do alcance da norma 
estadual. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003261 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de maio de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a pagar multa formal, na importância 
de R$2.000,00 (dois mil reais), pela falta de autenticação, nos prazos 
regulamentais, dos livros escriturados por processamento eletrônico de dados, 
referente ao período de 01.01 à 31.12.2006.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que a falta de escrituração 
dos livros fiscais, foi motivada pela ausência de documentação, pois as mesmas 
se encontravam em poder da fiscalização da SEFAZ, conforme protocolo de 
12/09/2006 e devolvida somente em 05/06/2007. Requer revisão do lançamento.  

Sentença foi lavrada, onde diz que o processo registra dois vícios formais 
sanáveis, o primeiro é a falta de assinatura do AFRE III identificado no campo 5, 
contrariando o disposto no art. 35, inciso I, alínea “h”, da lei nº 1.288/2001. Outra 
falha processual é que a impugnação foi apresentada por pessoa sem capacidade 
processual, visto que somente o contribuinte pode estar presente no PAT, 
podendo ser fazer representar por advogado legalmente constituído. Contudo, 
pelo princípio da economia processual, tais vícios não foram sanados em razão 
da improcedência do auto de infração. Sobre o mérito, a demanda refere-se a 
multa formal pela falta de autenticação de livro contábil. Os livros contábeis estão 
fora do alcance da norma, uma vez que tais livros são definidos pelo Livro II do 
Código Civil (Lei nº 10.406/003). E o art. 1.181, embora determine que os livros 
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devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantins, não 
especifica prazo para tal ato. Por tais motivos, julga improcedente o auto de 
infração. 

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela improcedência do auto de infração.

O contribuinte apesar de devidamente intimado não manifestou.

A sentença de primeira instância, foi feliz ao lavrar os termos considerando 
o mérito processual, pois, os livros contábeis estão fora do alcance da norma 
estadual. Somente os livros fiscais estão dentro do contexto a que se refere o 
presente auto de infração. Em que pese, reportando a sentença prolatada, os 
livros contábeis, serem obrigatórios, como determina o Código Civil, não houve 
nenhuma regulamentação quanto aos prazos para serem autenticados.

O procedimento fiscal efetuado, não deve prevalecer neste Contencioso 
administrativo-tributário, por falta de base legal. Com essas considerações, 
entendo que a improcedência é o caminho correto para se fazer justiça fiscal.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003261 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais).

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


