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ACÓRDÃO No: 
IMPUGNAÇÃO DIRETA 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
IMPUGNANTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
IMPUGNADA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE OPERAÇÕES 
DE FORMA INCOMPLETA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
falta de notificação ou intimação do contribuinte para apresentar informações 
necessárias ao trabalho de auditoria, conforme prevê a legislação, cerceando
direito de defesa. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente a multa formal por não 
apresentar ao Sistema Integrado de Informações Interestaduais 
de forma completa conforme determina a legislação, faltando o registro tipo 54 
itens das notas fiscais de entradas e saídas, durante todo o exercício de 2.009, 
sendo esta penalidade aplicada no movimento de fevereiro de 2009.

 
Intimado via postal,

impugnação tempestiva direta (fls. 10/13) ao Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, alegando que as informações foram transmitidas na forma exigida, e que o 
sistema colocado à disposição do contrib
detalhamento de forma diferente da que foi utilizada ou da forma que o a
pretendeu. 

 
A Representação Fazendária em parecer às fls. 42/44, solicita que o 

processo retorne à Delegacia Regional de Palmas para san
do procedimento ou seu substituto retifique ou justifique os dados referente ao 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

036/2012 
 No: 95 

2011/6040/500492 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000174 

VILELA & VILELA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.057.946-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – SINTEGRA-ICMS, APRESENTADO 
DE FORMA INCOMPLETA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – É nula a exigência tributária, pela 
falta de notificação ou intimação do contribuinte para apresentar informações 

ssárias ao trabalho de auditoria, conforme prevê a legislação, cerceando

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente a multa formal por não 
apresentar ao Sistema Integrado de Informações Interestaduais –
de forma completa conforme determina a legislação, faltando o registro tipo 54 
itens das notas fiscais de entradas e saídas, durante todo o exercício de 2.009, 
sendo esta penalidade aplicada no movimento de fevereiro de 2009.

o via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva direta (fls. 10/13) ao Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, alegando que as informações foram transmitidas na forma exigida, e que o 
sistema colocado à disposição do contribuinte não apresenta opção que permita o 
detalhamento de forma diferente da que foi utilizada ou da forma que o a

Representação Fazendária em parecer às fls. 42/44, solicita que o 
processo retorne à Delegacia Regional de Palmas para saneamento, e que o autor 
do procedimento ou seu substituto retifique ou justifique os dados referente ao 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MULTA FORMAL. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
ICMS, APRESENTADO 

DE FORMA INCOMPLETA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 
nula a exigência tributária, pela 

falta de notificação ou intimação do contribuinte para apresentar informações 
ssárias ao trabalho de auditoria, conforme prevê a legislação, cerceando-lhe o 

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente a multa formal por não 
– SINTEGRA-ICMS, 

de forma completa conforme determina a legislação, faltando o registro tipo 54 – 
itens das notas fiscais de entradas e saídas, durante todo o exercício de 2.009, 
sendo esta penalidade aplicada no movimento de fevereiro de 2009. 

o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva direta (fls. 10/13) ao Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, alegando que as informações foram transmitidas na forma exigida, e que o 

uinte não apresenta opção que permita o 
detalhamento de forma diferente da que foi utilizada ou da forma que o autuante 

Representação Fazendária em parecer às fls. 42/44, solicita que o 
eamento, e que o autor 

do procedimento ou seu substituto retifique ou justifique os dados referente ao 
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contexto 4.8 (infração) e o contexto 4.13 (período de referência) que não estão em 
consonância com a descrição contida no contexto 4.11, lavrando termo de 
aditamento, se for o caso.  

 
O autor do procedimento às fls. 47 lavra termo de aditamento, e 

encaminha o processo para ciência do sujeito passivo. 
 
Intimado via postal, o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Tendo o processo retornado à Representação Fazendária, esta em 

parecer às fls. 53/59, após suas análises e considerações, entende que o autuante 
não oportunizou ao sujeito passivo de trazer e fornecer a informação que apenou 
com multa formal. Recomenda para conhecer da impugnação direta, apresentada 
tempestiva, negar-lhe provimento, e alegar em preliminar a nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, deixando de apreciar o mérito. 

 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura pela exigência de multa formal por não 
apresentar ao Sistema Integrado de Informações Interestaduais – SINTEGRA-ICMS, 
de forma completa conforme determina a legislação, faltando o registro tipo 54 – 
itens das notas fiscais de entradas e saídas. 

 
Em sua defesa, a autuada apresenta impugnação direta ao Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, alegando que as informações foram transmitidas 
na forma exigida e que o sistema colocado à disposição do contribuinte não 
apresenta opção que permita o detalhamento de forma diferente da que foi utilizada 
ou da forma que o autuante pretendeu. 

 
A Representação Fazendária ao analisar o presente caso, entende que a 

autoridade autuante por ocasião da fiscalização não solicitou à autuada, a 
apresentação dos documentos na forma como pretende ou entende correta, vindo a 
contrariar o disposto na cláusula vigésima sétima do Convênio 57/95 que assim 
dispõe: 

 
Cláusula vigésima sétima  O contribuinte fornecerá ao Fisco, 
quando exigido, os documentos e arquivo magnético de que trata 
este Convênio, no prazo de cinco (5) dias úteis contados da data da 
exigência, sem prejuízo do acesso imediato às instalações, 
equipamentos e informações em meio magnéticos. 

 
Com suporte no citado Convênio, o agente autuante poderia ter solicitado 

as informações que lhe fossem pertinentes, e nos autos não consta comprovante 
que notifique ou intime o contribuinte para lhe fornecer as informações referentes ao 
Registro 54. 

 
Desta forma, prejudicou a prosperidade da exigência tributária, incorrendo 

em cerceamento ao direito de defesa, por não oportunizar à autuada o que 
determina a legislação. 
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Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração de 
no 2011/000174, arguida pela Representação Fazendária, por cerceamento ao 
direito de defesa. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pela Representação Fazendária, por cerceamento ao direito de 
defesa na conformidade do art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001 e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 
29 dias do mês março de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 4 dias do mês de abril de 2.012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


