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ACÓRDÃO Nº.: 558/2009
PROCESSO Nº.: 2009/6010/500034
REEXAME NECESSÁRIO: 2.658
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: COOP. AGROPECUÁRIA TOCANTINENSE LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.028.253-5

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Autenticação dos 
Livros Fiscais. Alteração de Penalidade - Lícita a cobrança de multa formal pela não 
autenticação dos livros fiscais nos prazos regulamentares. Aplicabilidade de novo 
artigo, relativo à penalidade, quando o utilizado fora revogado durante o processo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o valor de R$500,00 (quinhentos reais), referente o campo 4.11, 
mais acréscimo legais; e absolver o sujeito passivo do valor de R$1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), em razão da alteração da penalidade para o Art. 50, XIV, “d” 
da Lei 1.287/01. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, João Campos de Abreu, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de outubro de 
2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, em multa 
formal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a falta de autenticação dos 
livros fiscais de entrada, saídas e apuração do ICMS, nos prazos regulamentares, 
escriturados por processamento eletrônico de dados. No campo 5.1, em multa 
formal no valor de R$ 5.858,88 (cinco mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e 
oitenta e oito centavos), referente a 2% do valor do inventário de 2006, pela sua não 
apresentação à coletoria estadual de domicílio do contribuinte. No campo 6.1, em 
multa formal no valor de R$ 5.647,15 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 
quinze centavos) referente a 2% do valor do inventário de 2007, pela sua não
apresentação à coletoria estadual de domicílio do contribuinte.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando, em 
síntese, que a fiscalização teve início em 07/01/2009 e que a penalidade aplicada 
pelo agente fiscal fora revogada pela Lei 2006, de 17 de dezembro de 2008, 
portanto, a referida penalidade não pode ser aplicada, pede a nulidade do contexto. 
4.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.858,88, 
campo 5.1 e R$5.647,15, campo 6.1 do auto de infração e absolvendo o valor de R$ 
2.000,00.

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

Devidamente notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte manifesta-se confirmando o recebimento 
da notificação da sentença de primeira instância e informando já haver recolhido a 
parte condenada, utilizando-se da redução descrita no inciso I do artigo 52 da Lei 
1.287, de 28 de dezembro de 2001.

Em despacho de folhas 31, o chefe do CAT, considerando que o processo 
alcançou seus objetivos, determina o prosseguimento do mesmo em relação à parte 
absolvida de R$ 2.000,00, campo 4.1.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de multa 
formal pela falta de autenticação de livros de entradas, saídas e apuração do ICMS 
nos prazos regulamentares.

Em sentença de primeira instância a julgadora entendeu que a autuação não 
poderia prosperar, haja vista que o artigo 50, inciso XVI, alínea “c” da Lei 1.287/2001 
foi revogado, porém, em melhor análise o referido artigo fora mesmo revogado, 
porém, a penalidade a que o mesmo se refere encontra-se no Artigo 50, inciso XIV, 
portanto, entendo que deve prevalecer a autuação alterando-se a penalidade.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a decisão 
de primeira instância para julgar procedente o valor de R$500,00 (quinhentos reais), 
referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e absolver o sujeito passivo do 
valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em razão da alteração da 
penalidade para o Art. 50, XIV, “d” da Lei 1.287/01.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


