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ACÓRDÃO Nº:460/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503884
REEXAME NECESSÁRIO: 7197
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: ROSALINO DA SILVA COSTA

EMENTA: MULTA FORMAL. Descumprimento de obrigação acessória. I - Não 
apresentação no prazo legal do Inventário a Coletoria da jurisdição. Procedente o 
lançamento. II - Falta de Autenticação dos livros fiscais. Procedente em parte o 
lançamento.

DECISÃO: Decidiu no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por 
maioria, dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira
instancia, julgar procedente em parte o auto de infração No 2007/004817, e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário nos valores de R$.
3.043.69 (três mil, quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) e R$. 
2.000.00 (dois mil reais), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$. 4.000.00 (quatro mil reais), 
referente o campo 5.11. Voto contrario da Conselheira Relatora. O Sr. Ricardo
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de 
novo auto de infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto No 3.198/07. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel,
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e com voto vencedor Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 18 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos: 
4.1. O foi autuado a recolher MULTA FORMAL, no valor de R$. 3.043.69 (três mil, 
quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), referente a 2% (dois por cento) 
do valor de seu estoque de mercadorias inventariada no exercício de 2006, no 
valor total de R$. 152.184.55 (cento e oitenta e dois mil, cento e oitenta e quatro 
reais e cinqüenta e cinco centavos), proveniente da omissão e do 
descumprimento de obrigação acessória para a apresentação do inventario a 
coletoria estadual e ou agencia de atendimento do município da dede do 
estabelecimento, fora do prazo regularmente e após intimação, referente ao 
Exercício de 2006.

5.1 – O contribuinte identificado deve recolher MULTA FORMAL, no valor de R$. 
6.000.00 (seis mil reais), proveniente de descumprimento de obrigação acessória, 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2007/004817

pela não autenticação nos prazos regulamentares dos livros por processamento 
eletrônico de dados, Livro Registro de Entradas, Livro Registro de Saídas, Livro 
Registro de Apuração do ICMS, do período do 2º semestre , mês de julho a 
dezembro do exercício de 2006, com ressalva de possível adulteração dos 
mesmos, conforme de faz prova os livros originais enfeixados de janeiro a 
dezembro de 2006, anexo a esse auto de infração, em ação fiscal de auditoria.

Intimado por AR, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que o 
auditor usando de medidas radicais requer o pagamento de multas de 2% sobre o 
valor do estoque, e multa formal de R$. 6.000.00 pelo descumprimento de 
obrigação acessória, e que consta da ficha de controle de autenticação de livros, 
que o mesmo foi autenticado no 1º semestre de 2006, e que o setor de 
autenticação da SEFAZ, por motivo desconhecido deixou de autenticar o segundo 
semestre do mesmo ano e procedeu a autenticação de 1º semestre de 2007. 
requerendo o arquivamento do auto de infração. 

A julgadora de primeira instancia, em sentença de fls. 270/272, relata que 
analise aos autos, relativo ao contexto 4.1, verificou-se que o Livro de Registro de 
Inventario, exercício de 2006, não foi apresentado ao Fisco, descumprindo o art. 
50, inciso, V alínea "a", item 1 da Lei 1.287/01.

Lei 1.287/01, art. 50, inciso, V, alínea "a", item 1

Art. 50 –
V – 2% do valor:
a) do inventario, não podendo ser inferior a R$. 
150.00:
1. pela sua não apresentação a coletoria estadual do 
domicilio do contribuinte.

Contexto 5.11 focou constatado que os livros fiscais (Registro de Entradas, 
Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS), referente ao terceiro e 
quarto trimestre do exercício de 2006, não foram autenticados conforme 
determinação da legislação tributaria, art. 44, inciso VII da lei 1.287/01.

1.287/01, art. 44, inciso VII. 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

VII – autenticar os livros fiscais escriturados por 
processamento eletrônico de dados.
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Conheceu do recurso apresentado negou-lhe provimento e julgou 
procedente ao auto de infração conforme descrito na inicial.

Devidamente intimado da sentença de primeira instancia, o contribuinte 
apresentou Recurso Voluntário, aduzindo que cumpre salientar que em nota de 
esclarecimento acostada aos autos, devidamente assinada pelo auditor autuante 
assim se manifestou: "... No entanto as folhas dos respectivo" TERMO DE 
ENCERRAMENTO" de cada um desses Livros Registrados já se encontram e 
estão "AUTENTICADOS". Levando a pressupor de que julho a dezembro de 
2006, estes foram substituídos pelos atuais". 

Que não restaram duvidas que a falha foi do órgão fiscalizador, que 
encerrou o termo sem a devida fiscalização no momento da autenticação, 
requerendo a reforma da sentença de primeira instancia e julgar improcedente o 
referido auto de infração.

A representação fazendária em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da decisão de primeira instancia.

A Lei 1.287/01 no seu art. 50, inciso XVI, letra “c”, assim prescreve:

Art. 50 – A multa prevista no insico II do art. 47 será 
aplicada, na forma a seguir, em moeda nacional, 
cumulativamente com o pagamento do imposto 
devido, se for o caso:

XVI – R$. 2.000,00 pela:

c) falta de autenticação, nos prazos regulamentares, 
dos livros fiscais escriturados por 
processamento eletrônico de dados. (grifo nosso).

Diante do exposto, para reformando a sentença de primeira instancia  
julgar procedente em parte o Auto de Infração nº 2007/004817, e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário do contexto 4.1, no valor de R$. 
3.043,69 (três mil e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), e 
considerando o disposto no  art. 50, inciso XVI, letra “c”, da Lei 1.287//01, alterar o 
valor lançado no contexto 5.1, para  o valor de R$. 2.000,00 (dois mil reais), mais 
acréscimos legais, e improcedente o valor de R$. 4.000,00 (quatro mil reais).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


