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ACÓRDÃO Nº:374/2009
PROCESSO Nº: 2000/6500/000016
REEXAME NECESSÁRIO: 2.595
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOSE ARLINDO SANTOS SILVA - ME

EMENTA: Ausência de Documentos que Sustentem o Auto de Infração. Inércia da 
Fazenda Pública - Não há que prevalecer a exigência quando o auto de infração não 
tem sustentação documental, expirado o prazo legal para a guarda dos documentos 
fiscais. 

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 de nº. 27363 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 1.098,06 (um mil, noventa e oito reais e seis 
centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 03 de junho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 1.098,06 (hum mil e noventa e oito 
reais e seis centavos), por deixar de lançar notas fiscais nos anos de 1.999 e 2.000, 
no livro de registro de saídas, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, sendo lavrado termo de 
revelia.

Em despacho de folhas 31, o Delegado Regional da Receita de Araguatins 
encaminha os autos à Coordenadoria de Tributação para emissão de parecer 
conclusivo, com fins de inscrição do crédito na dívida ativa.

Em despacho de folhas 32, o Coordenador de Tributação volve os autos a 
Coletoria Estadual de Origem, para que o autor faça a juntadas de provas do ilícito a
que se refere o lançamento.

Aos 14 dias do mês de outubro de 2008, o contribuinte manifesta-se aos 
autos dizendo que não encontrou a documentação solicitada, pois a mesma se 
refere ao período de 1999 e 2000, sendo que a empresa só é obrigada a estar com
a documentação relativa aos últimos cinco anos. 
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 51, o chefe do CAT considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo único do Art. 58, da 
Lei 1.288/2001, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

Em analise aos autos, constatou-se que o processo fora remetido para a 
coletoria de origem em 14/09/2001, para a juntada de documentos, sendo o 
contribuinte intimado em 11/10/2008 a apresentar livro de registro de saídas e notas 
fiscais de saídas do período de 01/01/1999 a 31/12/2000, como resta claro, 
transcorreu-se mais de sete anos entre a remessa do processo para saneamento e 
a intimação do contribuinte, que não está obrigado a manter em seus arquivos 
documentos por mais de cinco anos, conforme determina a legislação, portanto, 
entende-se que o auto de infração não deve prosperar, uma vez que além da inércia 
da Fazenda Pública, não traz os documentos necessários para a sustentação do 
mesmo. Pelo que foi apresentado entendo correta a decisão da julgadora de 
primeira instância quando julgou improcedente o auto de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração de nº. 27363 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.098,06 (um mil, 
noventa e oito reais e seis centavos).



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 27363

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


