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ACÓRDÃO No: 168/2017 
PROCESSO No: 2013/6010/501303 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002991 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.657 
INTERESSADO: LVM LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.067.901-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 

TRANSMISSÃO DO SPED COM OMISSÃO DE MOVIMENTO. NULIDADE - É nula 
a reclamação tributária quando comprovado no auto de infração que houve 
cerceamento a defesa, por falta de demonstrativo do crédito tributário. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2013/002991, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
A exigência fiscal se refere à aplicação de multa formal pela transmissão 

com omissão de movimento de operações pelo Sistema Público de Escrituração Digital 
– SPED, relativo ao exercício de 2012. 

 
Foi anexado aos autos (fls.04/63): demonstrativo de crédito tributário; cópias: 

do boletim de informações cadastrais; intimações; documentos contratuais da empresa; 
extratos do simples nacional; auto de infração no 2013/002866; livro de registro de 
apuração do ICMS; relatório SPED de entradas, saídas e apuração; extrato de dados – 
auditoria fiscal e relatório SEFAZ- TO de notas fiscais eletrônicas autorizadas, todos do 
período fiscalizado. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via direta (fls.03), o sujeito 

passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos do art. 20 da Lei 
1.288/2001, alegando em sua impugnação (fls.64/79);  
 
Que em 2012 se encontrava na fase de transição do sistema de tributação do simples 
nacional para o normal, no momento de adequação à legislação tributária. 
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E que já em 2013, a empresa se encontra com todos os sistemas funcionando. Pede-
se autorização para retificar todos os arquivos do SPED ano 2012, por não ter agido de 
má fé. 

O julgador de primeira instância comparece ao feito e devolve os autos ao 
autor do procedimento para que o mesmo analise a descrição da infração constatada 
juntamente com o documento de (fls.04), e altere a redação do campo 4.1 do auto de 
infração e do demonstrativo do crédito tributário, com o objetivo de identificar com 
clareza de que forma ocorreu a infração cometida, ou seja, quais os documentos que 
caracterizaram a omissão de movimento das operações. 

 
O autor do procedimento apresenta termo de aditamento, alterando a 

redação do campo 4.1 do auto de infração, emite novo levantamento fiscal com o 
demonstrativo do crédito tributário. O sujeito passivo é novamente intimado em 
20/09/2016 (fls. 91), porém, não se manifesta. 

 
O crédito tributário reclamado nos autos pelo fisco estadual tem por 

fundamento a constatação que o contribuinte omitiu a movimentação de suas 
operações pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, relativo ao exercício 
de 2012. 

 
Apesar da insistência do julgador de primeira instância, em sanear os autos, 

quanto à descrição da infração constatada no campo 4.1 do auto de infração, o fisco 
estadual não conseguiu caracterizar essa infração, pois, não informa no auto de 
infração e nem sequer no termo de aditamento de (fls.85/86) dos autos, os valores que 
caracterizam a omissão, se reportando apenas, em demonstrar no novo levantamento 
fiscal (fls.86) o valor da multa formal aplicado por mês e a informação que omitiu 
movimentações. 

 
O julgador de primeira instância aduz que: o lançamento do crédito 

tributário ora pretendido pelo fisco estadual, da forma que se encontra, é 
evidenciado de erro técnico que, uma vez não sanado, conduz à nulidade do auto de 
infração e do termo de aditamento emitido, pois o fisco estadual, não caracterizou a 
infração cometida pelo sujeito passivo, quanto à forma de omissões praticadas, que 
envolvesse as suas movimentações de operações e os valores efetivamente 
informados via SPED fiscal. 

 
Diante do exposto, o julgador de primeira instância conhece da 

impugnação tempestiva, e na manifestação julga pela nulidade do auto de infração 
nº 2013/002991 e do termo de aditamento dos autos, por erro na determinação da 
infração cometida. 

 
      O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando que estava 

em fase de adequação a nova Lei que obriga a entrega do SPED, pois a empresa 
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não era mais do Simples Nacional. Contudo solicita a anulação do auto de infração, 
e autorização para retificar os arquivos referente ao ano de 2012, sem ônus para a 
empresa. 

A Representação Fazendária do Estado do Tocantins, diante do exposto 
e convicto da existência de erro formal do Auto de Infração, pede que seja mantida a 
decisão de primeira instância, sem análise de mérito. 

 
 
É o Relatório 

 
 
VOTO 
 
 

A presente demanda contempla as exigências tributária referente à ICMS 
decorrentes da omissão de dados na transmissão do sped do exercício de 2012.  

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/200, devem obrigatoriamente serem observados, sob pena 
de caracterizar cerceamento de defesa e consequentemente a nulidade do auto de 
infração. 

 
Os demonstrativos dos créditos tributários que deram sustentação ao auto 

de infração nº 2013/000306 a autuante reconhece que as notas fiscais dos 
exercícios de 2009 e 2010 estão devidamente registradas nos livros de registros de 
saídas. E que o auto de infração nº 2014/002798, que resultou na cobrança de multa 
formal não foi relacionado os referidos documentos pela autuante. 

 
Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls.04/1.367) 

não há dúvida que não foi observado pelo autor do lançamento disposto no art. 35, 
inciso IV, da Lei no 1.288/2001, são passíveis de nulidade, e acarretam ineficácia do 
crédito tributário.  

 
O contribuinte arguiu que houve uma falha na recepção dos 

demonstrativos pela Fazenda Pública, e não no momento do envio, portanto não 
pode ser penalizado por tal equivoco. E por todas as razões expostas pede pela 
improcedência das reclamações tributarias. 

 
ACÓRDÃO N° O18/2017 
EMENTA: MULTA FORMAL - TRANSMISSÃO DO DIF. OMISSÃO 
DE INFORMAÇÕES. PROVAS INSUFICIENTES DO ÍLICITO 
FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – É 
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improcedente o auto de infração quando os documentos juntados 
como provas da prática do ilícito fiscal não são suficientes, servindo 
apenas como indícios de sua existência. 

 
Diante do exposto, considerando que o referido processo foi julgado nulo 

em primeira instância conforme sentença (fls. 95/99). Voto para  acolher a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por cerceamento a defesa, por falta do 
demonstrativo do crédito tributário, arguida pelo conselheiro Luiz Carlos da Silva 
Leal, julgando nulo o auto de infração sem análise de mérito.  

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento a defesa, por falta do demonstrativo do crédito tributário, 
arguida pelo conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal e julgar extinto o processo sem 
análise de mérito. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e pediu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. 
Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
vinte e cinco dias do mês de agosto de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

                                                  Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 


