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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 081/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.067 
PROCESSO No: 2011/7270/500336 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001548 
RECORRENTE: DISMOBRÁS IMP. EXP. E DISTRIB. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.758-5 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NULIDADE. 
HISTÓRICO CONFUSO E INCOMPREENSÍVEL. AUSÊNCIA DOS 
DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – É nulo o auto de infração cuja 
redação do histórico é de difícil compreensão e também não se faz acompanhar dos 
demonstrativos do credito tributário. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 248.580,00 

(duzentos e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta reais), por emitir notas fiscais de 
saídas Modelo 1 ou 1-A todas com o CFOP 5.929, não guardando fidelidade com os 
requisitos estabelecidos na Legislação Tributária na utilização destes documentos 
fiscais na operação que nesta hipótese de emissão de nota fiscal emitida em 
substituição ao cupom fiscal – ECF, o emitente deverá anotar, nas vias da nota fiscal 
emitida o numero de ordem do ECF e do cupom fiscal, indicar, na coluna 
observações do livro de registro de saídas, o número e a série do mesmo, anexar a 
via do cupom fiscal original à via fixa da nota fiscal emitida, além de que usualmente 
o contribuinte anota números de cupom fiscal ou concomitantemente anexa-os com 
datas anteriores ou de longa data chegando a outros períodos ou exercícios.  

 
Em todas as situações é constante a falta de observância de um requisito 

ou demais requisitos, pela não obediência de todos os mecanismos de controle e 
proteção, da legislação, por parte do contribuinte, impossibilita a fazenda pública 
estadual, de homologar com credibilidade e confiabilidade estas operações, o que 
acarreta a lavratura deste ato infracional, conforme notas fiscais anexas, relativo aos 
exercícios de 2007 a 2010. 
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A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva. 
 
Em despacho de fls. 45, a julgadora de primeira instância retorna os autos 

à origem para saneamento. 
 
Às folhas 49, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 

alterando os campos 5.13 para art. 45, XIII, altera também o campo 6.6 para 
31/12/2009, altera o campo 7.11 para R$ 107.500,00, campo 7.15 para, com nova 
redação dada pela Lei 2.253/09, altera o campo 4.4 para 199 e 4.5 para multa 
formal. 

 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo 

apresentou impugnação. 
 
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 

apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que ocorreram erros de 
impressão dos quais resultou a transcrição de informações exigidas em lei em 
espaços diversos dos usualmente utilizados, contudo não há omissão de 
informações. 

 
Assim, trata-se de arbitrariedade evidente a manutenção do lançamento 

de penalidades pelo descumprimento de formalidades legais, pelo simples fato de 
que tais formalidades não foram transcritas nos lugares pretendidos pelo nobre 
AFRE. 

 
Diz também, que todas as informações exigidas pela legislação estão 

contidas no documento emitido, da mesma forma, os livros fiscais foram 
devidamente anotados conforme faz provas as cópias das respectivas folhas das 
notas fiscais anteriormente apresentadas. 

 
Ao final, pede pela reforma da sentença de primeira instância e que o 

auto de infração seja julgado improcedente. 
 
Em manifestação de fls. 180/181, o Representante da Fazenda Pública 

pugna pela manutenção da sentença de primeira instância para que o auto de 
infração seja julgado procedente. 

 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo resta claro que o mesmo 
tem seus históricos com redação confusa e de difícil compreensão, vejamos a 
íntegra do campo 4.1, exercício de 2007: “Emitiu notas fiscais de saídas Modelo 1 ou 
1-A todas com o CFOP 5.929, não guardando fidelidade com os requisitos 
estabelecidos na Legislação Tributária na utilização destes documentos fiscais na 
operação que nesta hipótese de emissão de nota fiscal em substituição ao cupom 
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fiscal – ECF, o emitente deverá anotar, nas vias da nota fiscal emitida, o número de 
ordem do ECF e do cupom fiscal, indicar, nas coluna observações do livro de 
registro de saídas, o número e a série do mesmo, anexar a via do cupom fiscal 
original à via fixa da nota fiscal emitida, além de que usualmente o contribuinte anota 
números de cupom fiscal ou concomitantemente anexa-os com data anteriores ou 
de longa data chegando a outros períodos ou exercícios. Em todas as situações é 
constante a falta de observância de um requisito ou demais requisitos. Pela não 
obediência de todos os mecanismos de controle e proteção, da legislação, por parte 
do contribuinte, impossibilita a fazenda pública estadual, de homologar com 
credibilidade e confiabilidade estas operações, o que acarreta a lavratura deste ato 
infracional. Relação de 332 notas fiscais em anexo.”. O mesmo histórico se repete 
nos demais campo e exercícios. 

 
Há que se atentar também para o fato de que o auto de infração não se 

faz acompanhar dos demonstrativos que apontem os valores ora exigidos. 
 
Desta forma, entendo que na lavratura do presente auto de infração não 

foi observado o que dispõe o art. 35, incisos I, alínea “c”, e IV, da Lei 1.288/2001, a 
saber:  

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Portanto, entendo que deverá o auto de infração em questão ser julgado 

nulo.  
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração no 2011/001548, 
arguida pelo conselheiro relator, por não ter descrição clara, precisa e resumida do 
fato e, também, não conter o demonstrativo do crédito tributário, deixando de 
cumprir o art. 35, incisos I, alínea “c”, e IV, da Lei 1.288/2001 e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Maria do Carmo Silva e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 04 dias do mês de julho de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 06 dias do mês de agosto de 2012. 

 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


