
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/002077

ACÓRDÃO Nº: 077/2008
PROCESSO Nº: 2007/6670/500355
REEXAME NECESSÁRIO: 1985
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DEPÓSITO SAMPAIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA.

EMENTA: Multa Formal. Livros não autenticados. Irregularidade sanada antes da 
notificação da infração. Auto de infração improcedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2006/002077 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  Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, 
Paulo Afonso Teixeira e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 12 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte foi autuado, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título 
de multa formal, porque não autenticou os Livros de Registro de Entrada, Livro de 
Registro das Saídas e Livro de Apuração do ICMS, relativo ao período de 
01/10/2005 à 31/12/2005, conforme descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimada, pessoalmente, em 20/09/2006, a Autuada apresentou impugnação, 
alegando, em suma, que a penalidade referente à suposta infração estaria em 
desacordo com a legislação, e que a mesma, caso fosse procedente, deveria 
alcançar o máximo de R$ 2.000,00.

Alega, ainda, que a infração merece, apenas, advertência, considerando-se 
que não havia intenção de lesar o Fisco Estadual.

Fls. 10, a julgadora de Primeira Instância determinou o retorno dos autos à 
Delegacia de Colinas, para a juntada dos documentos comprobatórios da infração, 
o que fora cumprido, conforme se depreende das fls. 12/29.

A sentença de primeiro grau, fls. 31/33, julgou procedente em parte o AI, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa formal no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), com a penalidade do artigo 50, inciso XVI, alínea c da Lei 
nº 1.287/01.
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A Representação Fazendária, fl. 34, recomenda manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente em parte o Auto de Infração.

Intimado em 30/08/07, o Recorrente interpõe recurso, aduzindo que há 
equívoco na tipificação, eis que no AI, consta a infração como sendo a do art. 44, 
inciso VII, da Lei 1.287/01, enquanto que a intimação da sentença, fl. 38, consta a 
infração tipificada no art. VI, a, da Lei 1.287/01, o que implicaria outra penalidade, 
que não a descrita no artigo 50, inciso XVI, c, da referida Lei, mas, sim, a do art. 
50, VII, da mesma Lei.

Requer, ao final, a nulidade e cancelamento do AI.

A Representação Fazendária, fls. 42, recomenda a manutenção da
sentença, pelo julgamento da procedência em parte do AI.

Em sustentação oral a Representação Fazendária verifica que os livros 
foram juntados antes da autuação, recomendando a reforma da sentença.

É o relatório.

De fato, compulsando-se os autos, verifica-se que o contribuinte sanou a 
irregularidade em julho/2005, tendo sido fiscalizado em autuado em 
setembro/2006. 

Assim, no momento da fiscalização, não havia qualquer irregularidade que 
justificasse a autuação do contribuinte pela falta de autenticação dos seus livros.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, e 
julgar o Auto de Infração improcedente, absolvendo-se o contribuinte da penalidade 
que lhe fora imposta, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


