
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2008/001421

ACÓRDÃO Nº: 133/2010
PROCESSO Nº: 2008/6950/500024
REEXAME NECESSÁRIO: 2743
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: BENILDA MESSIAS TAVARES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.387.547-2

EMENTA: Multa Formal. Extravio dos Livros e Documentos Fiscais. Não Confecção 
e Autenticação dos Livros Fiscais. Falta de Apresentação de Documentos 
Comprobatórios do Ilícito. Infração Não Comprovada - Não prevalece o auto de 
infração que não demonstre a ocorrência do ilícito fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2008/001421 e absolver o sujeito 
passivo nos valores de R$ 1.970,00 (um mil e novecentos e setenta reais), R$ 
8.000,00 (oito mil reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, sendo 
que o campo 4.11 foi alterado conforme Termo de Aditamento de fls. 09. 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 11 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado no campo 4.1 para que recolha ao Tesouro 
Estadual, a título de Multa Formal, o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 
pelo extravio dos livros e documentos fiscais.

No campo 5.11, para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de Multa 
Formal, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por não ter confeccionado e 
autenticado os livros de entrada, saída, apuração e inventário do exercício de 2005.

O contribuinte foi intimado via postal, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância, em despacho, solicita que os autos sejam 
retornados a Delegacia de origem para que o autor do procedimento ou seu 
substituto faça a juntada de documentos comprobatórios das condutas descritas e 
reveja as infrações tipificadas nos campos 4.13 e 5.13, utilizando a Lei 1287/01 em 
vigor, e a penalidade sugerida no campo 4.15, utilizando o inciso VI ou VII do art.50 
do CTE.
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Às fls. 09 dos autos, a autora do procedimento lavrou termo de aditamento 
retificando o contexto descrito no campo 4.1, o valor originário lançado no campo 
4.11, os códigos informados nos campos 4.12, 4.14 e 5.12, as infrações tipificadas 
nos campos 4.13 e 5.13 e a penalidade sugerida no campo 4.15 do auto.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte não se manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração em 
sua totalidade.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

          Em despacho, a chefe do CAT, considerando que os valores do crédito 
tributário, julgados inexigíveis, referentes a esse processo, superam o valor de 
alçada; determina que o feito se sujeite ao duplo grau de jurisdição, nos termos 
dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que não foi 
juntado aos autos, pela autoridade autuante, nenhum documento comprobatório das 
infrações descritas na inicial, contrariando o art.35, inciso IV da Lei 1288, que prevê 
que o auto de infração deve conter em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
Mesmo após despacho da julgadora de primeira instância que pedia a juntada dos 
documentos, a auditora não saneou o processo, não restando comprovada a 
infração.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando 
decisão de primeira instância para, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2008/001421 e absolver o sujeito passivo nos valores de R$ 1.970,00 (um mil e 
novecentos e setenta reais), R$ 8.000,00 (oito mil reais), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, sendo que o campo 4.11 foi alterado conforme Termo 
de Aditamento de fls. 09.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


