
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2009/000051

ACÓRDÃO Nº : 614/2009
PROCESSO Nº : 2009/6140/500049
REEXAME NECESSÁRIO: 2669
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : E D RIOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.380.918-6

EMENTA: Multa Formal. Não Autenticação do Livro Fiscal de Registro de Apuração 
de ICMS. Microempresa – As empresas enquadradas como microempresa são 
dispensadas da apresentação do livro fiscal de apuração de ICMS.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/000051 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor 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 Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 
dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de 
multa formal, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ter deixado de 
autenticar no prazo previsto o livro fiscal de registro de apuração de ICMS, referente 
ao exercício de 2007, conforme apurado e demonstrado em cópias anexas. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
aduzindo que a autuação fiscal é indevida, uma vez que o referido Livro de 
Apuração de ICMS está dispensado às microempresas, na qual é enquadrada, 
conforme o art. 11, capítulo VII da Lei 1404/2003. Ao final, requer a nulidade do 
presente auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou nulo o 
auto de infração. 

Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda a reforma da 
decisão prolatada em primeira instância para que se julgue improcedente o auto de 
infração.
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Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de Multa Formal 
por falta de autenticação do livro fiscal de registro de apuração de ICMS, constatou-
se que a referida empresa é enquadrada como microempresa, razão pela qual está 
dispensada da apresentação do livro fiscal de registro de apuração de ICMS, 
conforme descreve a Lei nº 1404, Art. 11, Parágrafo Único: 

Art. 11. A microempresa fica dispensada da 
apresentação dos Livros de Registro de Entrada de 
Mercadorias e Registro de Apuração do ICMS.

Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, a 
microempresa deve manter as notas fiscais de entrada 
de mercadorias arquivadas em pasta classificatória.

De todo o exposto, em reexame necessário, voto reformando a sentença de 
primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 2009/000051 e 
absolver o sujeito passivo na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

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

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


