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ACÓRDÃO Nº : 192/2010
PROCESSO : 2009/7270/500371
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.789
RECORRENTE : AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL MODELO LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.070.343-3

EMENTA: Vendas Efetuadas e Registradas no Emissor de Cupom Fiscal. Falta de 
Registro em Livros Fiscais – Lícita a exigência fiscal quando detectada a ausência 
de registro de vendas constantes da memória relativa ao totalizador tributado do 
ECF.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Escrituração de Aquisição de 
Mercadorias – É líquida e certa a exigência de multa formal quando não ocorre o 
registro de aquisição de mercadorias.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de perempção do recurso, arguida pela REFAZ; e 
por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por falta de 
observância das matérias contidas no Art. 57 da Lei 1.288/01; e nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, por ausência do levantamento 
específico, arguidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº. 2009/001835 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.072,52 (um mil e 
setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), R$ 4.881,88 (quatro mil, 
oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), e R$ 156,01 (cento e 
cinquenta e seis reais e um centavo), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
28 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 1.072,52 (hum mil e setenta e dois reais e cinqüenta e 
dois centavos), constatados nos registros de memória fiscal do ECF IF Bematech 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2009.001835

número 4708011220893, relativos ao totalizador tributado T12%, conforme
levantamento do ICMS, relativo ao exercício de 2006. Nos campo 5.1 e 6.1, em 
multa formal no valor total de R$ 5.037,89 (cinco mil e trinta e sete reais e oitenta e 
nove centavos), referente a falta de escrituração em livros próprios de aquisição de 
mercadorias, relativo ao exercício de 2007 e 2008.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo, incorrendo em 
revelia.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário intempestivo, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença por ausência de fundamentação da decisão, argüiu, também, preliminar de 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa por ausência do 
levantamento específico de mercadorias. No mérito, diz que o presente auto de 
infração deve ser julgado improcedente, pois todas as vendas feitas pela empresa 
foram devidamente registradas em livros próprios.

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

Analisado e discutido o presente processo, quanto a preliminar de perempção 
arguida pela Representação Fazendária, mesmo sendo o recurso apresentado fora 
do prazo previsto em lei, entendo que a mesma não deve prevalecer, uma vez que 
se trata de processo administrativo, que preza pela informalidade, devendo, 
portanto, ser apreciados todos os fatos novos trazidos ao processo.

Em relação a preliminar de nulidade da sentença pela não observância das 
matérias contidas no artigo 57 da Lei 1.288/2001, também entendo que a mesma 
não merece acatamento, pois, conforme visto na decisão singular, toda a matéria 
encontra-se devidamente analisada e fundamentada.

Já em relação à nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa, pela ausência do levantamento específico, como todo bom jurista deve ter 
conhecimento não é necessário o levantamento específico para comprovar o ilícito 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2009.001835

fiscal, e sim qualquer outro levantamento que seja compatível com o ramo de 
atividade da empresa, como por exemplo, os levantamentos utilizados no presente 
caso, portanto, não deve prosperar a presente nulidade.

Em análise de mérito do contexto 4, percebe-se que ocorreu a omissão do 
registro em livro próprio do valor constante da memória fiscal do Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF, fato este que permite exigir o imposto devido por meio de auto de 
infração.

Quanto aos contextos 5 e 6, que exigem multas formais por falta de registro 
de aquisição de mercadorias, resta claro nos autos que o contribuinte não efetuou os 
referidos registros, portanto, entendo correta a aplicação da multa formal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de perempção do recurso, arguida pela 
REFAZ; e também rejeito as preliminares de nulidade da sentença por falta de 
observância das matérias contidas no Art. 57 da Lei 1.288/01; e a nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa, por ausência do levantamento 
específico, arguidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº. 2009/001835 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 1.072,52 (um mil e setenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos), R$ 4.881,88 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais 
e oitenta e oito centavos), e R$ 156,01 (cento e cinquenta e seis reais e um 
centavo), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


