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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 145/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.003
PROCESSO No: 2010/6830/500177
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001837
RECORRENTE: ELIVALDO BARBOSA MELO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.403.735-7
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

MULTA FORMAL. MERCADORIAS ACOMPANHADAS POR 
DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE 
DIVERSO E JÁ BAIXADO DO CADASTRO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 
ESTADO DO TOCANTINS – Exigível a multa formal quando a mercadoria encontra-
se acompanhada de documento fiscal irregular.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em multa formal no valor de R$ 31.950,00 
(trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais), referente ao transporte de 
mercadorias (bovinos registrados), para contribuinte com baixa voluntária baixada 
em 28/01/2009, em nome de Raimunda Barbosa Soares, constatado através da nota 
Fiscal número 000648 emitida em 02/07/2010 pela Agropecuária Irmão Galera Ltda.

A autuada foi intimada por via postal em 12/07/2010, aos 03 dias do mês 
de agosto de 2010 é lavrado termo de revelia.

Aos 27 dias do mês de setembro de 2010, a julgadora de primeira 
instância remete os autos à origem para saneamento, uma vez que a inscrição 
estadual no 29.403735-7 está em nome de Raimunda Barbosa Soares, não 
podendo, portanto, constar no campo 3.1.

Em 25 de outubro de 2010, às folhas 19, o autor do procedimento lavra 
termo de aditamento dizendo que deve ser desconsiderado o número existente no 
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campo 3.1, devendo o mesmo ficar em branco, alterando também o campo 4.1 do 
auto de infração.

Aos 10 dias do mês de dezembro de 2010 o contribuinte foi notificado por 
ciência direta do termo de aditamento (fls.20).

Ás folhas 21, o sujeito passivo apresenta impugnação com data de 
recebimento aos 20 dias do mês de julho de 2007, alegando em síntese, que houve 
equívoco por parte da empresa emitente da nota fiscal ao utilizar o cadastro antigo,
quando na verdade deveria ter utilizado o novo cadastro da Empresa Nelore Cullinan 
Agropecuária Ltda, portanto, não podendo ser penalizado por um equívoco do 
remetente.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento da multa formal, conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário em 14/09/2011, portanto fora do prazo legal, 
reiterando as alegações da impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal, 
referente ao transporte de mercadorias destinadas a contribuinte com baixa 
voluntária da inscrição.

Como se observa nos autos, a nota fiscal em questão tem como 
destinatário contribuinte que não está inscrito no cadastro da SEFAZ- TO.

Por outro lado, o número de inscrição aposto na referida nota fiscal refere-
se a outro contribuinte, que inclusive teve sua inscrição baixada em 28/02/2009.

De todo o exposto, resta claro que o documento que acompanhava as 
referidas mercadorias encontra-se em situação irregular, devendo ser considerado 
documento inidôneo conforme prevê o art. 43, inciso III, da Lei 1.287/2001, a saber:

Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos 
fiscais, o documento que:
............................................................................................

III – o remetente da mercadoria ou prestador do serviço 
ou o seu destinatário ou usuário, se contribuinte do 
imposto, não esteja regularmente inscrito no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS do Estado do Tocantins – CCI-TO;
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Desta forma, resta claro que o destinatário das mercadorias deixou de 
atender um preceito básico da legislação tributária do Estado do Tocantins, 
devendo, portanto, ser julgada procedente a multa formal que lhe é imposta.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração no 2010/001837 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 31.950,00 (trinta e um mil, 
novecentos e cinquenta reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O 
Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum, Presidiu a 
sessão de julgamento aos 19 dias do mês de outubro de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de novembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


