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ACÓRDÃO Nº : 202/2010
PROCESSO Nº : 2008/6880/500232
REEXAME NECESSÁRIO : 2.814
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MBS. CONST. CIVIL. INST. ELE. TELEFÔNICA COMU-
                                             NICAÇÃO LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.065.493-9

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Confecção e Autenticação 
de Livros Fiscais. Ausência de Documentos Probatórios – Impossibilidade de se 
exigir multa formal quando o auto de infração não se faz acompanhar de 
documentos que comprovem o ilícito.

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 nº. 2008/001448 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 8.000,00 (oito 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 29 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 8.000 (oito mil 
reais), pela não confecção e autenticação dos livros de entrada, saídas, apuração e 
inventário do exercício de 2006.

A autuada foi intimada por edital afixado no placar da Agência de Atendimento 
de Palmeirópolis, o mesmo não compareceu ao processo incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para que o autor 
do procedimento ou seu substituto façam a juntada dos documentos comprobatórios 
da falta de confecção e autenticação dos livros fiscais.

Às folhas 09, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando os 
campos 4.12; 4.13; do auto de infração. 
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A autuada foi intimada do termo de aditamento por edital afixado no placar da 
Agência de Atendimento de Palmeirópolis, não comparecendo ao processo.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.

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

A autuada foi intimada e notificada da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária por edital afixado no placar da Agência de 
Atendimento de Palmeirópolis, não comparecendo ao processo. 

Em despacho de folhas 30, a chefe do CAT, considerando que a parcela do 
crédito tributário julgado inexigível supera o valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no parágrafo único, do art. 58, da Lei 
1.288/2001.

Visto e discutido o presente, analisando o contexto 5, do auto de infração, que 
se encontra em discussão no momento, uma vez que o mesmo foi julgado 
improcedente em primeira instância, como se verifica nos autos não foi juntado 
nenhum documento que comprova o ilícito praticado pelo contribuinte, fato este que 
contraria o disposto no artigo 35, inciso IV da Lei 1.288/2001, senão vejamos:

                                                   .....................................................................................

Art. 35. O Auto de Infração:

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar.
............................................................................................

Portanto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância que 
julgou o auto de infração improcedente.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2008/001448 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), referente ao campo 4.11.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/001448

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


