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0ACÓRDÃO Nº : 152/2010
PROCESSO Nº : 2009/7040/500036
REEXAME NECESSÁRIO : 2.804
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : AUTO POSTO FLOR NORTE LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.016.693-4

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Tanques de Combustível. 
Rompimento de Lacre Aposto Pela Fiscalização. Descaracterização do Ilícito 
Constatada Pelo Próprio Autuante – Não prevalece o auto de infração quando a 
autoridade fiscal constata seu equívoco no lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº. 2009/000183 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.000,00 (um mil 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, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 25 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), por rompimento do lacre aposto pela Secretaria da Fazenda do Estado do 
Tocantins, nos tanques de combustíveis, lacre rompido e desaparecido número 
11.988, conforme Termo de Visita e Trancamento de Estoque número 08-0003403 e 
Termo de Lacração e Deslacração lavrado pela unidade móvel de fiscalização, 
denominada Operação Especial de Combustíveis, em 23/12/2008.

Autuada foi intimada por edital, não comparecendo aos autos, sendo lavrado 
termo de revelia.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para juntada dos 
documentos que dão sustentação ao auto de infração.

Às folhas 35, o autor do procedimento, em despacho, emite nota explicativa 
dizendo que o auto de infração de número 2009/000183 é improcedente, visto que 
ocorreram lapsos operacionais e interpretação equivocada quando da realização da 
operação de trancamento dos tanques de combustíveis.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.

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

Devidamente intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 52, a chefe do CAT, considerando que a parcela do 
crédito tributário julgado inexigível é igual ao valor de alçada, remete o feito ao duplo 
grau de jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único, do art. 58, da lei 
1.288/2001.

Analisado e discutido o presente processo, resta claro que o presente auto de 
infração não pode prosperar, uma vez que a própria autoridade autuante reconhece 
seu equívoco, conforme consta no despacho de folhas 35 dos autos.

Diante o Exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº. 2009/000183 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


