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ACÓRDÃO Nº.:516/2008
PROCESSO: 2007/6040/504124         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.224
RECORRENTE: S DE PAULA E CIA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Falta de aposição de carimbo em notas fiscais no posto 
fiscal, quando do ingresso no Estado. Cópias do anverso dos documentos 
apresentados como prova da inocorrência da infração. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/005051 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 1.560,00(um mil, quinhentos e sessenta reais), R$2.160,00(dois mil, cento e 
sessenta reais), R$600,00(seiscentos reais) e R$420,00(quatrocentos e vinte 
reais), relativos os campos 4.11 à 7.11, respectivamente. As conselheiras Elena 
Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito votaram pela procedência em parte do 
auto de infração. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, Juscelino Carvalho de Brito, 
Mário Coelho Parente e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 22 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATORA: Helena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 4.740,00 
(Quatro mil setecentos e quarenta reais), nos exercícios de 2004 a 2007, pela 
falta de aposição de carimbo, em notas fiscais de entradas de mercadorias, sendo 
R$ 60,00 (Sessenta reais), por nota fiscal, em desacordo com o que determinam 
os artigos 126, § único e 127 do RICMS, aprovado pelo decreto 462/97.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestivamente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais 
acréscimos legais 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário a este conselho, alegando em síntese que o 
carimbo estaria no verso das notas fiscais ou do conhecimento de transportes 
referente as mesmas; que o fisco aponta somente quantitativo e omite o nome da 
empresa fornecedora, o numero da nota fiscal e a data da emissão, que, portanto 
fica impossibilitada a defesa; que discorda da julgadora de primeira instância por 
ter desconsiderado provas reais acostadas aos autos e alegações sem 
embasamento legal, quando a mesma afirma que o contribuinte tem acesso ao 
processo. Finalmente vem requerer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância retificando os valores contidos nos contextos 4, 
5, 6 e 7 para o valor de R$ 60,00.

Visto analisado e discutido o presente processo que trata de multa formal, 
pelo fato do contribuinte haver deixado de carimbar as notas fiscais no posto fiscal 
da divisa, quando da entrada das mesmas em território tocantinense.

Como ficaram evidenciado as provas juntadas aos autos são cópias 
somente do anverso de notas fiscais, e como ficou claro em notas fiscais e  
conhecimentos de fretes originais trazidos aos autos pelo contribuinte como 
amostra do que poderia ter acontecido, nestes documentos o carimbo encontra-se 
aposto no verso dos referidos documentos, o que gerou duvidas quanto à falta de 
carimbo nos documentos que dão sustentação ao auto de infração.

Face a isso voto fundamentado no artigo 112, inciso II do CTN, senão 
vejamos:

Art. 112 – A Lei tributária que define infrações, 
ou lhe comina penalidades, interpreta-se de 
maneira mais favorável ao acusado, em caso de 
duvida quanto:

II – à natureza ou às circunstancias materiais do 
fato, ou à natureza ou extensão dos seus      
efeitos;

Portanto conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/005051 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 1.560,00(um mil, quinhentos e sessenta reais), R$2.160,00(dois mil, cento e 
sessenta reais), R$600,00(seiscentos reais) e R$420,00(quatrocentos e vinte 
reais), relativos os campos 4.11 à 7.11, respectivamente.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/005051

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


