
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/003355

ACÓRDÃO Nº. : 014/2010
PROCESSO : 2007/6830/500274
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.442
RECORRENTE : VILMA DE FARIA PAREIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.055.807-7

EMENTA: Multa Formal. Falta de Autenticação de Livros Fiscais. Provas do 
Cumprimento da Obrigação Acessória – Improcede a exigência fiscal quando 
comprovadamente o contribuinte cumpriu a obrigação acessória.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/003355 e 
absolver o sujeito passivo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao 
campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de fevereiro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) por deixar de autenticar trimestralmente os livros fiscais escriturados por 
processamento eletrônico de dados, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2006.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.

Às folhas 08, a julgadora de primeira instância emite despacho retornando os 
autos à origem para saneamento.

A julgadora de primeira instância, face a revelia do contribuinte, julgou o auto 
de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, dizendo discordar da acusação, pois o 
autor do procedimento cometeu erro ao informar que o período relativo a falta de 
autenticação  dos  livros  fiscais  era  de  01/01  a  31/12/2006,  sendo que consta no
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departamento de autenticação de livros da delegacia fiscal de Alvorada que houve a 
autenticação do período referido, conforme demonstrativo em anexo.

Às folhas19, o Representante Fazendário solicita ao chefe do CAT que o 
processo seja encaminhado à Coletoria Estadual de Jurisdição para que se 
manifeste sobre os documentos juntados.

Às folhas 20, a Agência de Atendimento de Araguaçu emite parecer dizendo 
que os documentos são cópias do livro de controle de autenticação de livros do 
departamento de dossiê da referida regional.

Em sua manifestação a Representação Fazendária recomenda a reforma da 
sentença de primeira instância, para que seja julgado improcedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela não 
autenticação de livros fiscais, entendo que ouve equívoco por parte da autoridade 
lançadora, uma vez que, conforme provas trazidas aos autos, prova esta que é a 
cópia do livro de controle de autenticação de livros do departamento de dossiê da 
regional do contribuinte, fornecido ao contribuinte pela própria regional, como atesta 
documento de folhas 20, portanto, é incabível a cobrança de multa formal.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2007/003355 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), referente ao campo 4.11. 

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS FISCAIS, aos 
12 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 
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Representante Fazendário


