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ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. MULTA FORMAL. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS 
APRESENTAÇÃO DOS RE
MANUAL DE ORIENTAÇÃO 
DA OBRIGATORIEDADE 
ESTADO DO TOCANTINS
entrega de arquivos utilizados pelo Sistema Integrado de Informações Sobre 
Operações Interestaduais 
obrigatoriedade de seu preenchimento

  
 

RELATÓRIO 
 

O contribuinte foi autuado nos ca
Multa Formal, o valor total de R$ 48.452,83 (quarenta e oito mil, quatrocentos
cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), em razão de ter omitido 
informações ao entregar de forma incompleta os arquivos utilizad
integrado de informações sobre operações interestaduais, não remetendo os 
registros tipo 60D, 60I e 60R, do Manual 
Impossibilitando e embaraçando a realização de Levantamentos Fiscais, 
aos exercícios de 2007 e 2008.

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 

aduzindo que o Manual de Orientação do Convênio 
registros 60D, 60I e 60R, são opcionais para cada Unidade da Federação. E que a 
legislação do Estado do Tocantins e o presente auto de infração não apontam para a 
indicação expressa de que na referida lei deste estado haja obrigatoriedade de 
preenchimento dos referidos modelos.
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117/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.062 

2011/7270/500279 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001209 

DISMOBRÁS IMP EXP E DIST DE M
ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.756-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – SINTEGRA – 
APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS TIPOS 60D, 60I, 60R, PREVISTOS N
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS No 57/95. FALTA DE 
DA OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO DOS REGISTRO
ESTADO DO TOCANTINS – É improcedente a exigência tributária 
entrega de arquivos utilizados pelo Sistema Integrado de Informações Sobre 
Operações Interestaduais – SINTEGRA, quando a unidade federada
obrigatoriedade de seu preenchimento. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, para que recolha, a título de 
total de R$ 48.452,83 (quarenta e oito mil, quatrocentos

enta e dois reais e oitenta e três centavos), em razão de ter omitido 
informações ao entregar de forma incompleta os arquivos utilizad
integrado de informações sobre operações interestaduais, não remetendo os 
registros tipo 60D, 60I e 60R, do Manual de Orientação do Convênio 
Impossibilitando e embaraçando a realização de Levantamentos Fiscais, 

de 2007 e 2008. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 
aduzindo que o Manual de Orientação do Convênio ICMS no 57/95
registros 60D, 60I e 60R, são opcionais para cada Unidade da Federação. E que a 

islação do Estado do Tocantins e o presente auto de infração não apontam para a 
indicação expressa de que na referida lei deste estado haja obrigatoriedade de 
preenchimento dos referidos modelos. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

S IMP EXP E DIST DE MÓVEIS E 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MULTA FORMAL. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
 ICMS. FALTA DE 

60D, 60I, 60R, PREVISTOS NO 
57/95. FALTA DE ADOÇÃO 

REGISTROS PELO 
improcedente a exigência tributária pela falta de 

entrega de arquivos utilizados pelo Sistema Integrado de Informações Sobre 
SINTEGRA, quando a unidade federada não adotou a 

e 5, para que recolha, a título de 
total de R$ 48.452,83 (quarenta e oito mil, quatrocentos e 

enta e dois reais e oitenta e três centavos), em razão de ter omitido 
informações ao entregar de forma incompleta os arquivos utilizados pelo sistema 
integrado de informações sobre operações interestaduais, não remetendo os 

de Orientação do Convênio ICMS no 57/95. 
Impossibilitando e embaraçando a realização de Levantamentos Fiscais, relativos 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 
57/95 prevê que os 

registros 60D, 60I e 60R, são opcionais para cada Unidade da Federação. E que a 
islação do Estado do Tocantins e o presente auto de infração não apontam para a 

indicação expressa de que na referida lei deste estado haja obrigatoriedade de 
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Diz ainda, que caso o Estado do Tocantins pretendesse a exigência legal 
de tais modelos deveria ter publicado legislação correspondente aos mesmos. 

 
Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração. 
 
Em despacho às fls. 21 dos autos, a julgadora de primeira instância 

determinou que o processo fosse devolvido ao autor do procedimento, que lavrou 
termo de aditamento, retificando o contexto descrito no campo 5.1 do auto. 

 
Intimado do termo de aditamento, o sujeito passivo se manifesta 

reiterando as suas alegações, alegando ainda, que não se pode admitir como válido 
um auto de infração que foi alterado, substancialmente, seu conteúdo após a sua 
lavratura e ciência do contribuinte. 

 
A julgadora de primeira instância em decisão às fls. 46/49, conheceu da 

impugnação e negou-lhe provimento, julgando procedente o auto de infração, 
afirmando que o Manual de Orientação do Convênio ICMS no 57/95, item 8.1 diz que 
o “arquivo deverá  ser composto”, portanto é obrigatória a informação dos registros 
mencionados e que não faculta  como alega a recorrente. Como também, o próprio 
Manual de Orientação do referido convênio obriga a informação dos registros, 
desnecessária se faz a inclusão de dispositivos na legislação tributária estadual, 
visto que o Convênio foi devidamente ratificado pelo Estado do Tocantins. 

 
Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 

tempestivamente recurso voluntário, arguindo preliminar de nulidade do auto de 
infração em razão da lavratura de termo de aditamento mudando substancialmente 
seu conteúdo, de forma cabal e irreversível, chegando ao absurdo de aditar o 
período do lançamento tributário, afrontando assim o art. 45 do Código Tributário 
Nacional – CTN. 

 
Diz que o direito tributário veda qualquer tentativa de retificação de mérito, 

após lavrado e formalizado o lançamento ao contribuinte. 
 
No mérito reitera as alegações feitas em sede de impugnação. 
 
A Representação Fazendária – REFAZ, em sua manifestação, recomenda 

que seja confirmada a decisão singular. 
 
 

VOTO 
 

A presente lide se configura pelas exigências de multas formais por não 
apresentar ao Sistema Integrado de Informações Interestaduais – SINTEGRA – 
ICMS, de forma completa os registros tipo 60D, 60I e 60R, do Manual de Orientação 
do Convênio ICMS no 57/95. 

 
Em sua defesa a autuada apresenta impugnação, aduzindo que o Manual 

de Orientação do Convênio ICMS no 57/95 prevê que os registros 60D, 60I e 60R, 
são opcionais para cada Unidade da Federação. E que a legislação do Estado do 
Tocantins e o presente auto de infração não apontam para a indicação dos referidos 
modelos. 
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A julgadora de primeira instância, expondo seus fundamentos, julgou 

procedente o auto de infração, afirmando que no item 8.1 do Manual de Orientação 
do Convênio ICMS no 57/95, estabelece a obrigação.  

 
Desta forma, vejamos o que diz o item: 8.1: 
 

8 – MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS 
FISCAIS. 
 
8.1 – O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de 
registros, classificados na ordem abaixo: 
(Nova redação dada ao item 8.1 pelo Convênio ICMS 20/04, efeitos a 
partir de 01.01.05.) 

 
Observa-se que este dispositivo refere-se à montagem do arquivo 

magnético, ou seja, a composição do conjunto dos diversos tipos de registros, 
enquanto que o tópico que trata do registro destinado a informar as operações 
realizadas pelos mesmos está contida no item 16 que trata do registro Tipo 60 – 
Mestre, e seus subitens, que tratam dos registros Tipo 60 – Analíticos, conforme a 
seguir: 

 
16 – REGISTRO TIPO 60: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal – PDV, e os 
seguintes Documentos Fiscais quando emitidos por Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 
13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de 
Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem 
Ferroviário (modelo 16), e Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
(modelo 2): 
 
16.1 – Devem ser gerados para cada equipamento: 
 
16.1.1 – para cada dia, um registro "Tipo 60 - Mestre", como indicado 
no subitem 16.2 e os respectivos registros "Tipo 60 - Analítico", 
informando as situações tributárias praticadas, conforme subitem 
16.3, de modo que este conjunto de registros represente os dados 
fiscais escriturados pelo contribuinte; 
 
16.1.2 – para cada dia, se adotado pela unidade federada , os 
respectivos registros "Tipo 60 - Resumo Diário", informando o total 
diário do item registrado em cada equipamento, conforme subitem 
16.4, de modo que o conjunto de registros relativos a itens de 
idêntica situação tributária represente a informação constante do 
respectivo registro Tipo 60 - Analítico; 
 
16.1.3 – se adotado pela unidade federada , os respectivos 
registros "Tipo 60 - Item", conforme subitem 16.5; 
 
16.1.4 – se adotado pela unidade federada , os respectivos 
registros "Tipo 60 - Resumo Mensal", conforme subitem 16.6. 
(...) 
 
16.4 – Registro Tipo 60 – Resumo Diário (60D): Registro de 
mercadoria/produto ou serviço constante em documento fiscal 
emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor 
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de Cupom Fiscal (ECF).  
 
16.4.1 – Observações: 
 
16.4.1.1 – Registro opcional , ficando sua adoção a critério das 
unidades da Federação; 
 
16.5 – Registro Tipo 60 – Item (60I): Item do documento fiscal 
emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal (ECF). 
 
16.5.1 – Observações: 
 
16.5.1.1 – Registro opcional , ficando sua adoção a critério das 
unidades da Federação; 
 
16.6 – Registro Tipo 60 – Resumo Mensal (60R): Registro de 
mercadoria/produto ou serviço processado em equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal. 
 
16.6.1 – Observações: 
 
16.6.1.1 – Registro opcional , ficando sua adoção a critério das 
unidades da Federação; 

 
Assim sendo, está o contribuinte obrigado a fornecer o arquivo magnético 

conforme estabelece o Convênio ICMS no 57/95, devendo atender as especificações 
técnicas descritas no Manual de Orientação vigente, por ser parte integrante 
daquele, conforme dispõe a cláusula trigésima segunda do aludido convênio, a 
seguir transcrita: 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Fica aprovado, o Manual de 
Orientação anexo, contendo instruções operacionais 
complementares necessárias à aplicação deste Convênio. 

 
Portanto, em conformidade com o Manual de Orientação do Convênio 

ICMS 57/95, não resta dúvida que os aludidos registros por serem opcionais, 
somente se adotados pela unidade federativa, devem ser informados. Como não 
consta a adoção pelo Estado do Tocantins, inúteis se fazem, tais exigências pelo 
fisco estadual. 

 
Por outro lado, o Regulamento do ICMS do Estado do Tocantins, 

aprovado pelo Decreto no 2.912/2006, em seu Anexo Único, ao recepcionar o 
Convênio ICMS no 57/95, assim se referiu ao Manual de Orientação: 

 
Art. 268.  Os contribuintes autorizados ao uso de processamento de 
dados para a emissão ou escrituração de documentos ou livros 
fiscais são obrigados a remeter arquivo eletrônico das suas 
operações, que deve ser transmitido à Secretaria da Fazenda, até o 
dia 20 do mês subsequente ao período de apuração, conforme 
leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio ICMS 
57/95, devidamente criptografado e validado eletronicamente por 
meio de programa validador do SINTEGRA. (Redação dada pelo 
Decreto 4.143 de 13.08.10). 
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Art. 278. O armazenamento do registro fiscal em meio eletrônico é 
disciplinado pelo Manual de Orientação para Usuários de Sistema de 
Processamento de Dados, constante do Convênio ICMS 57/95. 
 

Desta forma, a julgadora de primeira instância está correta ao citar em 
sua decisão o Manual de Orientação do Convênio ICMS no 57/95, por outro lado 
equivoca-se ao fundamentá-la no subitem 8.1, que versa sobre “montagem” do 
arquivo magnético, enquanto que o correto seria as disposições do item 16 e seus 
subitens, que versam sobre “geração” dos arquivos magnéticos. Portanto, por estar 
equivocada, sua decisão deve ser reformada. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento, 

e voto reformando a sentença prolatada em primeira instância, para julgar 
improcedente o auto de infração de no 2011/001209. 

 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o 
auto de infração de no 2011/001209 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz nos valores de R$ 36.030,46 (trinta e seis mil, trinta reais e quarenta e seis 
centavos) e R$ 12.422,37 (doze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e sete 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Voto contrário do 
conselheiro Deides Ferreira Lopes. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides 
Ferreira Lopes, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e com voto vencedor 
o conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias 
do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 04 dias do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Voto Vencedor 


