
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 5 AI 2007/004637

ACÓRDÃO Nº.:528/2008
PROCESSO: 2007/6040/503752                        
IMPUGNAÇÃO: 41
IMPUGNANTE: S G VIEIRA
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Falta de carimbo do posto fiscal da divisa do Estado em 
notas fiscais de entrada. Lançamento de notas fiscais no livro de registro de 
entradas e comprovada a real circulação das mercadorias. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais por 
unanimidade, não votar destacadamente a preliminar de nulidade do auto por se 
confundir com o mérito. No mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e 
por maioria, dar-lhe provimento para, julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/004637 no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Votos 
contrários dos conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. 
O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de agosto de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 960,00 
(Novecentos e sessenta reais), em função da falta de carimbo do posto fiscal de 
divisa ou na falta deste na Coletoria Estadual mais próxima, em 16 notas fiscais 
de entradas, em desacordo com o que determina os artigos 126, § único e 127 do 
RICMS, aprovado pelo decreto 462/97, referente ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva desistindo 
expressamente do julgamento em primeira instância. Argumenta que alguns fatos 
devem ser levados em conta antes da analise do mérito, que houve falha da 
contabilidade da empresa em não encaminhar as notas para carimbar, porem 
também houve falha dos fiscais de Talismã, visto que ao perceberem que os 
materiais que lá transitavam eram livros, portanto, imunes, não pretenderam
carimbar as respectivas notas fiscais; que a tributação excessiva de falta de 
carimbo de mercadorias imunes e que foram devidamente escrituradas no livro 
próprio, é totalmente inconstitucional, face à afronta ao principio da razoabilidade 
e proporcionalidade; e o que a autoridade fiscal exige é um verdadeiro confisco.
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Argumenta também que a penalidade capitulada pela auditora não guarda 
correlação com o histórico do auto de infração; que o fato gerador não é 
especifico para o caso em tela, visto que faz menção a obrigação de cumprir as 
demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária. Caso houvesse 
qualquer prejuízo ao erário, ai sim poderia a autoridade administrativa cumular o 
ilícito especifico com a falta de carimbo nas notas fiscais, ensejadoras da evasão 
fiscal.

Vem requerer a nulidade do auto de infração, por afronta aos princípios 
constitucionais da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, do não 
confisco e capacidade contributiva, e se ultrapassada estas questões requer pela 
improcedência do auto de infração pelos motivos fartamente expostos.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda que o auto 
de infração seja julgado procedente em parte aplicando-se o valor da multa para 
R$ 60,00 (sessenta reais).

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 ficou evidenciado as provas juntadas aos autos são cópias somente 
do anverso de notas fiscais, e como ficou claro que 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 da impugnação e dou-lhe provimento para, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2007/004637 no valor de R$ 960,00 
(novecentos e sessenta reais).
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DECLARAÇÃO DE VOTO CONS. PRESIDENTE: Mario Coelho Parente

A presente exigência fiscal trata do fato de o contribuinte haver deixado de 
apresentar notas fiscais, quando da entrada de mercadorias em território 
tocantinense, para serem vistadas pelo Posto Fiscal da fronteira, lhe tendo sido 
exigida multa de R$ 60,00 reais por documento, segundo a autora do lançamento, 
com fundamento no artigo 50, X, d, da lei 1.287/01, que diz do descumprimento 
de outras obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

A falta de carimbo do posto fiscal de divisa evidenciada no artigo 126, 
parágrafo único do Regulamento do ICMS, Decreto 462/97, vigente à época dos 
fatos, tem como conseqüência do descumprimento da obrigação a inidoneidade 
do documento, para surtir seus efeitos fiscais.

A possibilidade de aplicação da multa formal surge com o caput do artigo 
50, da lei 2.187/01, que em nenhum momento fora lembrado pelo do lançamento.

A meu ver, também há falhas na prova dos fatos alegados, pois os 
documentos a demonstrarem o ilícito foram apresentados por cópias de seus 
anversos, não havendo certeza se há ou não carimbos apostos nos respectivos 
versos. As dúvidas devem ser postas a serviço do contribuinte, artigo 112, II, do 
Código Tributário Nacional- CTN. 

Ainda me pergunto se a multa de R$ 60,00 deve ser aplicada por 
documento como entendeu a autora, pelo conjunto de todas eles como sugerido 
pela REFAZ ou por cada vez que o contribuinte deixou de parar no Posto Fiscal. 
Em meu entendimento, é mais uma dúvida em favor do contribuinte.

Poderia acrescentar ainda que a redação do artigo 126, parágrafo único 
do Regulamento do ICMS, Decreto 462/97, autoriza a exegese no sentido de sua 
inaplicabilidade caso haja de fato a circulação das mercadorias, constituindo o 
registro das respectivas notas prova insofismável desta circulação.

Contudo, para manter a decisão nos limites postos pelos ilustrados 
conselheiros que me antecederam no voto e também por guarida ao artigo 112, I, 
do CTN, ficaria com a menor delas, ou até mesmo mandaria emendar o processo, 
com fundamento no artigo 55 da Lei 1.288/01, mas como devo restringir-me aos 
votos empatados, acompanho os Conselheiros João Gabriel Spicker e Fabíola 
Macedo de Brito, para julgar improcedente o Auto de Infração 2007/004637.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


