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ACÓRDÃO Nº.: 537/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500642
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.669
RECORRENTE: BARROS COSTA & CIA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.063.478-4

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Apresentação de Inventário 
com Valores Irreais e Fictícios. Equívoco do Exercício Referenciado -
Impossibilidade de exigir multa formal quando o levantamento tem por base 
exercício diverso ao fiscalizado.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Autenticação de Livros Fiscais. 
Aplicação de Penalidade Mais Benéfica – Aplica-se o princípio da retroatividade 
benéfica quando nova lei penaliza, em menor valor que ao da data da infração, o 
descumprimento de obrigação acessória quanto a não autenticação de livros fiscais.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade dos atos praticados a partir de fls. 70, 
argüida pela REFAZ. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração de nº. 2008/001704 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário, alterando a penalidade para o Art. 50, 
inciso XIV, alínea “d”, da Lei 1.287/01, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais; e improcedentes os valores de R$ 
3.779,14 (três mil, setecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), e R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referentes aos campos 4.11 e parte do 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de setembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA : Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no campo 4.1, no valor de $ 3.779,14 (três mil, 
setecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), referente a multa formal por 
apresentar inventário enxertado com valores irreais ou fictícios, entre outros o item 
lustra móveis peroba, por não estar autenticado e encadernado, sendo considerado 
inconsistente ou falso, referente ao inventário apresentado em 31/12/2005. No 
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campo 5.1, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela falta de autenticação, nos 
prazos regulamentares, de livros fiscais escriturados por processamento de dados.

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

Às folhas 57, a julgadora de primeira instância remete os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que a infração é indevida e que 
o referido livro, o qual é citado no auto de infração, está errado, sendo que o livro 
não é o de número 02, no qual, na folha 07, consta o item lustra móveis, que a 
quantidade é infinitamente inferior a informada pelo auditor.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, diz que foi elaborado 
termo de aditamento e não foi dado ciência ao contribuinte e recomenda a nulidade 
dos atos praticados a partir de folhas 70, concedendo novo prazo. Não sendo este o 
entendimento, recomenda a reforma da sentença de primeira instância e que o auto 
de infração seja julgado procedente em parte.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que quanto a 
preliminar de nulidade dos atos praticados a partir das folhas 70, pela falta de 
ciência ao contribuinte do termo de aditamento, a mesma não deve prevalecer, uma 
vez que o contribuinte deu o ciente no corpo do referido termo de aditamento.

Em relação à autuação lançada no contexto 4, não há como prosperar, pois o 
livro de inventário ao qual o autor do procedimento se refere, é relativo ao estoque 
final do exercício de 2007 e não ao exercício de 2005, conforme faz menção o autor 
do procedimento.

Quanto à multa formal pela falta de autenticação obrigatória, nos prazos 
regulamentares, de livros fiscais escriturados por meio de processamento eletrônico 
de dados, lançada no contexto 5 do presente auto de infração, percebe-se que não 
houve a referida autenticação exigida pela legislação, portanto, está clara a 
exigência, uma vez que a mesma tem previsão legal, porém, com a alteração da 
penalidade para um valor mais benéfico ao contribuinte, entendo que a aplicação do 
princípio da retroatividade benéfica deve ser aplicada ao presente caso.

Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade dos atos praticados a 
partir de folhas 70, arguida pela Representação Fazendária, no mérito, conheço do 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/001704

recurso, dou-lhe provimento parcial para reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração numero 2008/001704 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), alterando a penalidade para o artigo 50, inciso XIV, alínea “d”, da Lei 
1.287/01, referente parte do campo 5.11, acrescido das cominações legais, e 
improcedentes os valores de R$ 3.779,14 (três mil, setecentos e setenta e nove 
reais e quatorze centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), referente parte do campo 5.11, do auto de infração.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


