
 

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  
 

 
ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 

EMISSÃO DE RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO 
escrituração e apresentação de Resumo de Movimento Diário 
de transporte que possuir inscrição centralizada para escrituração em
registro de saídas. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 115.200,00 

(cento e quinze mil e duzentos reais), por deixar de escriturar e apresentar a esta 
fiscalização os resumos de movimento diário, conforme dete
Decreto 2.912, de 29/12/2006, constantes da intimação expedida em 06/04/20
caracterizando desta forma, embaraço ao exercício da atividade fiscal.

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou

provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais
legais. 

 
Devidamente intimado da s

passivo apresentou recurso voluntário, arg
pois no art. 56 e seus incisos, da 
instância deverá conter, relatório resumido dos fat
suscitadas pelo recorrente, a matéria de mérito do lançamento do crédito tributário, 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

071/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.061 

2011/7130/500330 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002333 

REAL EXPRESSO LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.029.611-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
EMISSÃO DE RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO – Obrigatoriedade de 
escrituração e apresentação de Resumo de Movimento Diário por parte de 
de transporte que possuir inscrição centralizada para escrituração em

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 115.200,00 
(cento e quinze mil e duzentos reais), por deixar de escriturar e apresentar a esta 
fiscalização os resumos de movimento diário, conforme determina o 
Decreto 2.912, de 29/12/2006, constantes da intimação expedida em 06/04/20
caracterizando desta forma, embaraço ao exercício da atividade fiscal.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

de primeira instância conheceu da impugnação, negou
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 
passivo apresentou recurso voluntário, arguiu preliminar de nulidade da sentença, 

56 e seus incisos, da Lei 1.288/2001, diz, que a decisão de primeira 
instância deverá conter, relatório resumido dos fatos e das razões de defesa 
suscitadas pelo recorrente, a matéria de mérito do lançamento do crédito tributário, 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
Obrigatoriedade de 

por parte de empresa 
de transporte que possuir inscrição centralizada para escrituração em livro de 

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 115.200,00 
(cento e quinze mil e duzentos reais), por deixar de escriturar e apresentar a esta 

rmina o art. 197 do 
Decreto 2.912, de 29/12/2006, constantes da intimação expedida em 06/04/2011, 
caracterizando desta forma, embaraço ao exercício da atividade fiscal. 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva. 

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 os acréscimos 

entença de primeira instância, o sujeito 
iu preliminar de nulidade da sentença, 

que a decisão de primeira 
os e das razões de defesa 

suscitadas pelo recorrente, a matéria de mérito do lançamento do crédito tributário, 
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abrangendo todos os pedidos formulados e sobre a penalidade, sendo que a 
julgadora, sequer se manifestou a respeito das razões de defesa suscitadas pela 
recorrente. 

 
No mérito, diz que os registros de saídas foram entregues à fiscalização, 

embora não tenham a nomenclatura de Resumo de Movimento Diário – RMD, 
dispõe de todas as exigências contidas no art. 197, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 2.912/2006, de modo que não cria nenhum embaraço a 
fiscalização e tampouco qualquer prejuízo ao fisco. 

 
Diz também, que se a fiscalização entende que a recorrente não cumpriu 

a Legislação apontada no auto de infração, a recorrente entende que agiu 
corretamente, pois aplicou a Lei 1.303/2002. 

 
Quanto ao cálculo da multa, a fiscalização fez o seguinte cálculo RMD 

para Arraias, Aurora Dianópolis e Taguatinga = 04 RMD x 30 dias = 120 x 12 meses 
= 1.440 x R$ 20,00 = R$ 28.800,00. 

 
Quando o cálculo na verdade deveria ser feito da seguinte forma, quatro 

municípios onde cada município emite 12 RMD por ano vezes 4 anos vezes 4 
municípios, onde se obteria 192 RMD multiplicado por R$ 20,00 se chegaria a um 
valor de R$ 3.840,00. 

 
De todo o exposto, pede pela nulidade da sentença de primeira instância, 

caso não seja acolhida a preliminar que seja julgado improcedente o auto de 
infração. 

 
Caso seja julgado procedente que seja aplicada a multa de R$ 3.840,00. 
 
Em manifestação de folhas 222/223 o Representante da Fazenda Pública 

pede a 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 deixar de escriturar o Resumo de Movimento Diário – RMD. 
 
Analisando a preliminar de nulidade da sentença de primeira instância 

arguida pela recorrente, por não atender o art. 56 da Lei 1.288/2001, entendo que a 
mesma não deve ser acatada, pois a julgadora em sua decisão se manifesta por 
toda a matéria posta pela impugnante, inclusive quando se trata da penalidade, 
fazendo também relatório resumido das razões da impugnante e fundamentando na 
forma legal a sua decisão.  

 
Ao analisar os documentos juntados aos autos, mais precisamente o livro 

de registro de saídas, o mesmo abrange várias localidades sob uma única inscrição 
estadual, desta forma, cada estabelecimento, agência ou posto de venda de 
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passagens, deveria emitir o Resumo de Movimento Diário, conforme estabelecido 
pelo art. 197, § 3o, incisos I e II, do regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006, a saber: 

 
Art. 197. Os estabelecimentos que executarem serviços de 
transporte intermunicipal, interestadual e internacional de 
passageiros, que possuírem inscrição centralizada para fim de 
escrituração no Livro Registro de Saídas, dos documentos emitidos 
pelas agências, postos, filiais ou veículos, devem adotar o Resumo 
de Movimento Diário, modelo 18, que deve conter as seguintes 
indicações: (Convênio SINIEF 06/89) 
(...) 
 
§ 3o O Resumo de Movimento Diário deve ser emitido diariamente 
em, no mínimo, duas vias, com a seguinte destinação: 
 
I – a 1a via é enviada pelo emitente ao estabelecimento centralizador, 
para registro no Livro Registro de Saídas, modelo 2-A, que deve 
mantê-lo à disposição do Fisco estadual; 
 
II – a 2a via fica em poder do emitente para exibição ao Fisco. 

 
Desta forma, como o sujeito passivo não emitiu o Resumo de Movimento 

Diário, entendo que houve desobediência ao dispositivo supracitado, ficando, 
portanto, o mesmo incurso em descumprimento de uma obrigação acessória, 
devendo o auto de infração ser julgado procedente. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 

rejeitar a preliminar de nulidade da sentença de primeira instância, por ela não 
atender o art. 56 da Lei 1.288/2001, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 
2011/002333 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores originários a seguir indicados, mais os acréscimos legais. 

 
Campo 4.11: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); 
 
Campo 5.11: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); 
 
Campo 6.11: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); 
 
Campo 7.11: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).  
 
O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 

Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira 
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Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de junho de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 25 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


