
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2009/000846

ACÓRDÃO Nº : 257/2010
PROCESSO Nº : 2009/7130/500170
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.847
RECORRENTE : CELESTE AGROPECUÁRIA LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.063.772-4

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de Obrigação Acessória - Procede a 
cobrança de multa formal por apresentação dos livros fiscais em desacordo com a 
legislação tributária e pela não apresentação do pedido de baixa voluntária dentro 
do prazo legal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa, por falta de intimação, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000846 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), R$ 960,00 (novecentos e sessenta 
reais), e R$ 100,00 (cem reais), referente aos campos 4.11 a 6.11, 
repectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do 
mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte 
reais) sobre a exigência de Multa Formal, por apresentação de livros fiscais à 
fiscalização, em desacordo com a legislação estadual vigente, o que caracteriza, 
dessa forma, embaraço ao exercício de fiscalização, e por deixar de apresentar o 
pedido de baixa voluntária dentro do prazo legal previsto em lei.

O auto de infração em tela  refere-se à reconstituição do crédito tributário, 
referente ao auto de infração nº 2006/002455, extinto sem julgamento do mérito. 
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          .A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo,  tornando-se revel. 
         

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/000846 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento das multas 
formais  nos valores de: R$ 1.920,00, campos 4.11 e 5.11, R$100,00, campo 6.11, 
mais  acréscimos legais.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário  a este conselho,  argüiu preliminar  de nulidade do auto de 
infração por inexistência de revelia, alegando que nunca recebeu qualquer 
intimação referente ao auto de infração 2009/000846. Em relação ao mérito, alega 
que as irregularidades detectadas foram sanadas antes da lavratura do auto de 
infração, a baixa da filial foi requerida na Coletoria de Dianópolis, em prazo 
regulamentar, e se a burocracia não concedeu não se pode atribuir a culpa a 
Recorrente.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
procedência do auto de infração. 

Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito 
de defesa por falta de intimação, argüida pela Recorrente, tendo em vista que a 
intimação foi realizada por via AR, em 26.06.2009, conforme documento fls. 11.

E, quanto ao mérito, o contribuinte alega que as irregularidades foram 
sanadas mas, nada foi apresentado, não cumpriu com sua obrigação acessória, 
estando, assim, sujeito à penalidade de Multa Formal.

Os ilícitos descritos na inicial foram comprovados através dos Boletins de 
Informações Cadastrais de baixa voluntária e suspensão de ofício e da cópia do 
termo de abertura do livro de registro de entradas, onde consta o nome de outro 
responsável técnico.

Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa, por falta de intimação, arguida 
pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2009/000846 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), R$ 960,00 (novecentos e 
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sessenta reais), e R$ 100,00 (cem reais), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente,  mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


