
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA  
 
 

MULTA FORMAL. INFORMAÇÕES DO SINTEGRA/ICMS.
ENTREGA OU ENTREGA
caracterizado o descumprimento de obrigação acessória 
informações exigidas na legislação.
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 32.447,47 (trinta e 
dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), por omitir 
informações, ao não entregar, ou entregar de forma incompleta os arquivos 
utilizados pelo Sistema 
com Mercadorias – SINTEGRA/ICMS, não remetendo os registros tipo
de passagem – do manual de orientação
embaraçou ou impossibilitou a realização de levantamentos fiscais.
 

A autuada foi intimada via postal, apresentou imp
 

Em despacho de fls. 70
autos à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto faça a juntada do 
livro de registro de apuração do ICMS do exercício de 2008 e o relatório do 
SINTEGRA do exercício de 2009.
 

Às fls. 72/76, são juntad
2009. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

169/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.111 

2011/6040/503687 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002304 

REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.389.277-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MAL. INFORMAÇÕES DO SINTEGRA/ICMS.
ENTREGA OU ENTREGA INCOMPLETA – Procedente o auto de infração 
aracterizado o descumprimento de obrigação acessória pel

informações exigidas na legislação. 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 32.447,47 (trinta e 
quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), por omitir 

informações, ao não entregar, ou entregar de forma incompleta os arquivos 
istema Integrado de Informações Sobre Operações 

SINTEGRA/ICMS, não remetendo os registros tipo
do manual de orientação, do convenio ICMS 057/95, fato este

embaraçou ou impossibilitou a realização de levantamentos fiscais.

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de fls. 70, a julgadora de primeira instância retorn
autos à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto faça a juntada do 
livro de registro de apuração do ICMS do exercício de 2008 e o relatório do 

do exercício de 2009. 

são juntados o DIF de 2009, e parte do relatório 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA.  

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MAL. INFORMAÇÕES DO SINTEGRA/ICMS. FALTA DE 
Procedente o auto de infração quando 

pela não entrega de 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 32.447,47 (trinta e 
quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), por omitir 

informações, ao não entregar, ou entregar de forma incompleta os arquivos 
perações Interestaduais 

SINTEGRA/ICMS, não remetendo os registros tipo-61 – bilhete 
do convenio ICMS 057/95, fato este, que 

embaraçou ou impossibilitou a realização de levantamentos fiscais. 

ugnação tempestiva. 

a julgadora de primeira instância retornou os 
autos à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto faça a juntada do 
livro de registro de apuração do ICMS do exercício de 2008 e o relatório do 

parte do relatório SINTEGRA 
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Às fls. 77, é lavrado termo de aditamento alterando os campos 6.1, 6.11 
para R$ 6.422,19 e 6.8 para R$ 321.109,93. 
 

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo 
comparece aos autos. 
 

A julgadora de primeira instância, conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente. 
 

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
compareceu aos autos tempestivamente, arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, pois todos os levantamentos, 
relatórios ou documentos que esclareçam como a autuação foi procedida foram 
omissos. 
 

Diz também, que o contexto que descreve a suposta infração cometida 
vem carregado de incertezas, vez que, o autor do Auto de infração não esclarece as 
razões de fato que criariam o liame subjetivo entre o fato gerador e a infração 
tipificada. 
 

No mérito, aduz que mesmo se houvesse ocorrido a suposta prática da 
infração citada, não prejudicaria a análise e os consequentes levantamentos fiscais 
de cada período auditado, pois, tais informações constam do livro de apuração do 
ICMS bastando confrontá-los com os pagamentos efetuados. 
 

Ao final, pede pela nulidade do auto de infração, caso não seja este o 
entendimento pede pela improcedência do mesmo, mas caso seja julgado 
procedente pugna pela aplicação de penalidade da alínea “f”, inciso V, art. 50 da lei 
2006/08, relativo ao exercício de 2006, 2007 e parte de 2008 e R$ 1.500,00 para o 
exercício de 2009. 
 

O Representante Fazendário, em manifestação de fls. 112/119, pede pela 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração. 
 

 
VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
por não ter sido entregue de forma completa os arquivos utlizados pelo Sistema 
Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias – 
SINTEGRA/ ICMS. 

 
Analisando a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 

ao direito de defesa por não ter a autoridade autuante entregue os relatórios fiscais à 
autuada, arguida pelo sujeito passivo, entendo ser tal preliminar totalmente sem 
sentido, pois no momento da intimação do sujeito passivo da lavratura do auto de 
infração, todos os documentos lavrados passam ao conhecimento do autuado por 
meio da intimação. 
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Assim sendo, entendo que tal preliminar deve ser rejeitada. 
 
O auto de infração foi lavrado tomando como base de cálculo o valor total 

das vendas efetuadas nos exercícios correspondentes a fiscalização, valores estes 
extraídos do DIF – Documento de Informações Fiscais, pois o sujeito passivo não 
cumpriu o disposto no art. 268 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/06, a saber: 

 
  

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. 

 
O fato de não ter cumprido o que dispõe o artigo acima transcrito é que 

ensejou na lavratura do auto de infração em questão. 
 
Assim sendo, entendo que se encontra correta a decisão monocrática que 

julgou procedente o auto de infração em tela. 
 
Desta forma, voto pela manutenção da sentença de primeira instância 

para julgar procedente o auto de infração e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, acrescidos das 
cominações legais. 

 
É como voto. 
 
 
  

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu por 

unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela Recorrente de nulidade do auto de 
infração por ter ocorrido o cerceamento ao direito de defesa com a alegação de que 
a autoridade autuante não entregou os relatórios fiscais à autuada. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária indicada nos 
campos 4 a 7 do auto de infração de no 2011/002304 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.126,46 (três mil, cento e 
vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), R$ 3.013,50 (três mil, treze reais e 
cinquenta centavos), R$ 6.422,19 (seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 
dezenove centavos) e R$ 19.820,74 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais e setenta 
e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais os 
acréscimos legais, sendo que o valor do campo 6.11 foi alterado pelo Termo de 
Aditamento de fls. 77. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
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oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum.  Presidiu a sessão de julgamento aos 20 dias do mês de novembro 
de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 17 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em Exercício  

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 

 


