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ACÓRDÃO Nº: 455/2010
PROCESSO N.º: 2009/7410/500004
REEXAME NECESSÁRIO: 2.892
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: TNL PCS S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 29.070.515-0

EMENTA: Multa Formal. Não Apresentação de Documentos Fiscais. Notificações 
Reincidentes – A reincidência ao não cumprimento da obrigação acessória sujeita o
infrator, relativamente a cada uma delas, ao dobro da multa cobrada na notificação 
anterior.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, na parte 
que julgou improcedente o auto de infração 2009/002032 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.200,00 (três mil e 
duzentos reais), lançados individualmente, referentes parte dos campos 4.11 a 8.11,
respectivamente, mais acréscimos legais. Voto contrário do conselheiro João Gabriel 
Spicker. 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 ao 1º dia do mês de dezembro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 3.200,00, lançados 
individualmente, referentes parte dos campos 4.11 a 8.11, respectivamente; e o valor 
de R$ 480,00 referente ao campo 9.11, e quitado conforme DARE juntado às fls. 29 
dos autos.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 32.480,00 (trinta e dois mil,
quatrocentos e oitenta reais), referente a cobrança de multa formal, pela não 
apresentação dos livros fiscais; Registro de Entradas, Saídas, Apuração do ICMS e 
Registro de Inventário, referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, 
solicitados no item 01 das intimações 01 a 06/2009, e multa formal por deixar de 
apresentar à fiscalização os arquivos e registros eletrônicos, solicitados nas
intimações 01 a 05/2009. 

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou pagar 
o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia nos termos do artigo 47 da Lei nº 1.288/01.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2005/000524

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente 
em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento da Multa Formal na 
importância de R$ 3.200,00, relativo parte do contexto 4.1, R$ 3.200,00, parte do 
contexto 5.1, R$ 3.200,00, relativo parte do contexto 6.1, R$ 3.200,00, relativo a 
parte do contexto 7.1, R$ 3.200,00, relativo parte do contexto 8.1 e R$ 480,00, 
relativo ao contexto 9.1, acrescidos de atualização monetária. E absolver a autuada 
dos valores de R$ 3.200,00, parte do contexto 4.1, R$ 3.200,00 parte do contexto 
5.1, R$ 3.200,00, parte do contexto 6.1, R$ 3.200,00, parte do contexto 7.1, e R$ 
3.200,00, parte do contexto 8.1, por entender que o correto seria a aplicação de 
multa formal no valor de R$ 100,00 (cem reais), repetindo-se a notificação quantas
vezes necessárias, sempre o valor do dobro da multa cobrada no auto de infração 
anterior.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, para que seja julgado procedente em parte o auto de infração, extinto o 
processo pelo pagamento, conforme guia juntada aos autos.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, e do parecer da REFAZ a 
empresa não se manifestou

          Em análise aos autos, observa-se que a julgadora de primeira instância 
equivocou-se na contagem das intimações originárias dos autos, e condenando o 
sujeito ao pagamento dos valores em parte, entendo que o valor exigido e recolhido 
pela requerente é o valor correto para a exigência tributária imposta no auto de 
infração 

          “A penalidade aplicada à Autuada está prevista no art. 50, inciso XI, alínea b”
c/c § 3º da Lei 1.287/01, senão vejamos:

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será 
aplicada, na forma a seguir, em moeda nacional, 
cumulativamente com o pagamento do imposto 
devido, se for o caso:
..........................................................

XI – R$ 100,00 por:

b) pela falta de entrega ou apresentação, por 
documento, de livros, papéis, guias ou documentos, 
inclusive os de informação, exigida na legislação, 
observado o disposto no § 3º.
.................................................................................
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§ 3º Nas hipóteses previstas nos incisos IX, alínea “d”, 
e XI, alínea “b”; repeti-se-á a notificação, quantas 
vezes necessárias, sujeitando-se o infrator, 
relativamente a cada uma delas, ao dobro da multa 
cobrada na notificação anterior (Redação dada pela 
Lei 1.304 de 07.03.02).

Dessa forma, aplicando a legislação tributária no que cabe à infração, a 
aplicação de multa formal no valor de R$ 100,00 (cem reais), repetindo-se a 
notificação quantas vezes necessárias, sempre o valor do dobro da multa cobrada 
no auto de infração anterior.

Face ao exposto, no mérito, reexame necessário, voto para modificar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2009/002032 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), lançados individualmente, 
referentes parte dos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


