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ACÓRDÃO Nº : 283/2010
PROCESSO : 2009/6040/501687
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.867
RECORRENTE : TAPAJÓS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.051.588-2

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Entrega de Relatório 
SINTEGRA/ICMS – Aplica-se multa formal quando comprovado que não ocorreu a 
entrega do Relatório SINTEGRA/ICMS em tempo hábil ou anterior a ação fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por morosidade 
na sua lavratura, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000990 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.004.700,32 (um 
milhão, quatro mil, setecentos reais e trinta e dois centavos); R$ 799.455,79 
(setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e 
nove centavos); R$ 571.464,32 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), R$ 441.847,87 (quatrocentos e 
quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), R$ 
281.388,98 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e 
oito centavos), referentes aos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. A conselheira Fernanda Teixeira Halum votou pela 
improcedência do auto de infração. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de agosto de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 3.098.857,28 (três 
milhões e noventa e oito mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e vinte oito 
centavos), correspondente ao percentual de 2% incidente sobre as saídas, aplicada 
em decorrência da falta de entrega de informações utilizadas pelo Sistema Integrado 
de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias –
SINTEGRA/ICMS, relativo aos exercícios de 2004 a 2008.
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A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

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.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, tempestivo, alegando cerceamento ao direito de 
defesa pelo fato da autoridade fiscal não ter solicitado qualquer documento ou 
providencia por parte da recorrente.

No mérito, diz que a recorrente atendeu a solicitação antes da cientificação do 
auto de infração, portanto, estava dentro do prazo de aplicação da denúncia 
espontânea.

Diz, também, que houve por parte do fisco demora no ato da feitura da peça 
exordial, haja vista que o auto de infração foi lavrado em 30/06/2008 e sua ciência 
foi apenas efetivada em 13/07/2009.

Alega que a empresa prestou as informações solicitadas em 07/07/2009, 
conforme provas em anexo, ou seja, antes de ser cientificada da autuação, que se 
deu no dia 13/07/2009.

Cita que a autoridade fiscal não preservou o contribuinte e sequer analisou os 
aspectos sociais que uma penalidade deste nível pode provocar dentro de um 
segmento que possui uma margem de lucro liquida média máxima de 1%. E se a 
autoridade fiscal tivesse o bom senso com o contribuinte e se estivesse 
considerando a boa fé do mesmo, com o histórico que ele próprio constatou com a 
transparência e adimplência dos tributos, não tinha aplicado este auto absurdo e 
descabido. Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela não 
entrega de relatórios de informações utilizadas pelo Sistema Integrado de 
Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias – SINTEGRA- ICMS.

Quanto a preliminar de nulidade do auto de infração por morosidade em sua 
lavratura, entendo que a mesma não deve prevalecer, pois, conforme documento de 
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folhas 11, a empresa foi intimada a apresentar os recibos de entrega ou 
comprovantes de entrega das informações relativas ao SINTEGRA em 24/06/2009 e 
o auto de infração foi lavrado no dia 30/06/2009, portanto, dentro do prazo previsto 
na legislação.

Em análise de mérito, correta está a infração, pois como se denota dos autos 
o contribuinte apresentou as informações, junto ao fisco, após a lavratura do auto de 
infração, conforme consta de seu recurso às folhas 39/40, portanto, não há que se 
falar em denúncia espontânea como o mesmo requer, uma vez que esta só poderá 
ocorrer se o contribuinte não tiver sido notificado e não estiver sob ação fiscal.

Portanto, resta claro que o contribuinte não cumpriu o previsto no artigo 44, 
inciso V, alínea “b” do Código Tributário do Tocantins, senão vejamos:

                                                   .....................................................................................

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
(...)

V – entregar ou apresentar ao Fisco:
(...)
b) os arquivos, registros ou sistemas aplicativos em 
meios magnéticos;
............................................................................................

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
morosidade na sua lavratura, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do 
recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração 2009/000990 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.004.700,32 (um milhão, 
quatro mil, setecentos reais e trinta e dois centavos); R$ 799.455,79 (setecentos e 
noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove 
centavos); R$ 571.464,32 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro reais e trinta e dois centavos), R$ 441.847,87 (quatrocentos e quarenta e um 
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), R$ 281.388,98 
(duzentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e oito 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


