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ACÓRDÃO Nº : 446/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503191
REEXAME NECESSÁRIO : 2884
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : TEMPERTINS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 
LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.391.717-5

EMENTA: Multa Formal. Falta de Entrega ou Apresentação de Informações 
Incompletas dos Arquivos Utilizados Pelo Sistema Integrado de Informações com 
Mercadorias – SINTEGRA/ICMS – Comprovado o descumprimento da obrigação
deve ser aplicada a penalidade vigente à época do lançamento do crédito tributário, 
por ser mais benéfica ao contribuinte.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/001988 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 25.513,60 (vinte e cinco mil, 
quinhentos e treze reais e sessenta centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 16 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença, o valor de R$ 6.378,39, ref. parte do 
campo 4.11 e quitado conforme DARE fls. 32.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada pela constante falta de entrega de informações, ou 
informações incompletas, dos arquivos utilizados pelo sistema integrado de 
informações com mercadorias – SINTEGRA – ICMS, especialmente o registro tipo 
54 – produto, do manual de orientação do Convênio 57/95. Exigência tributária 
MULTA FORMAL. Valor originário R$ 31.891,99. 

Intimado por ciência direta, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva 
alegando improcedência ou nulidade da ação fiscal e, caso o auto de infração seja 
mantido, seja aplicada a retroatividade benigna da lei, disposta no art. 106, inciso II, 
alínea “c” do CTN.
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A julgadora de primeira instância altera a penalidade a ser aplicada para a 
prevista no art. 50, inciso V, alínea “f” da Lei 1.287/01, acrescentado pela Lei 
2006/08. Deste modo, conhece da impugnação, concede-lhe provimento parcial e 
julga procedente em parte o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento da multa formal no valor de R$ 6.378,39, acrescido das cominações 
legais, e absolvendo o sujeito passivo no valor de R$ 25.513,60.             

A Representação Fazendária, considerando os fundamentos utilizados pela 
julgadora de primeira instância, recomenda a confirmação da sentença prolatada em 
primeira instância para julgar procedente em parte o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte não se manifesta.

Foi juntado às fls. 31/36 os seguintes documentos: espelho de DARE, 
Relatório de Arrecadação, Planilha de Cálculo de ICMS, declaração de quitação do 
processo e Termo de Encerramento.

Em despacho às fls. 39, a chefe do CAT, considerando que cientificado da 
decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a autuada não se manifesta; 
considerando que o valor do crédito tributário julgado inexigível, supera o valor de 
alçada, ficando o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no 
parágrafo único do art. 58, da Lei 1.288/2001; encaminha o processo para 
julgamento pelo COCRE. 

Em análise aos autos, constata-se que embora a infração tenha ocorrido no 
mês de abril de 2008 e a pena aplicada fosse a vigente à época, entendo que se 
deve aplicar a penalidade vigente à época da constituição do crédito tributário, por 
ser menos gravosa ao sujeito passivo, conforme determina o art. 106, inciso II, 
alínea “c” do Código Tributário Nacional, a seguir: 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a 
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Portanto, concordo com a decisão singular, para que seja modificada a 
penalidade, aplicando-se a prevista no Art. 50, inciso V, alínea “f” da Lei 1.287/01, 
acrescentado pela Lei 2.006/08, que prevê a aplicação de 2% do valor da operação.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2009/001988

   

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/001988 
e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 25.513,60 (vinte 
e cinco mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos), referente parte do campo 
4.11.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


