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ACÓRDÃO Nº: 158/2009
PROCESSO Nº: 2007/7130/500042
REEXAME NECESSÁRIO: 2401
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: NILVA AIRES BATISTA

EMENTA: Multa Formal. Utilização do Sistema Eletrônico de Processamento de 
Dados para Escrituração dos Livros Fiscais sem Autorização. Enquadramento da 
Empresa ao Regime de Microempresa - É nulo o lançamento quando da 
impossibilidade de apuração do valor da base de cálculo sobre a qual foi aplicado o 
percentual da multa. 

DECISÃO: o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na parte 
que julgou nulo o valor de R$. 4.809,25 (quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte e 
cinco centavos), referente ao campo 14.11. Os conselheiros João Gabriel Spicker e 
Paulo Afonso Teixeira votaram pela improcedência do auto de infração. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam 
refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Paulo Afonso Teixeira, Elena Peres Pimentel e Mário Coelho 
Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de maio de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em vários contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 60,41 (sessenta reais e 
quarenta e um centavos), decorrente de débito a menor do imposto das saídas, e 
também do recolhimento a menor de ICMS substituição tributária relativas ao 
período de 1º a 31/12/2004.

5.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 1.075,62 (um mil e setenta 
cinco reais e sessenta e dois centavos), decorrente de débito a menor do imposto 
das saídas, relativas ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005.

6.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 633,95 (seiscentos e trinta e 
três reais e noventa e cinco centavos), referente às saídas de mercadorias 
tributadas, não registradas nos livros fiscais, relativas ao período de 1º a 31/12/2004.
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7.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 2.703,34 (dois mil, 
setecentos e três reais e trinta e quatro centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas, não registradas nos livros fiscais, relativas ao período de 1º 
a 31/12/2005.

8.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 4.700,57 (quatro mil e 
setecentos reais e cinqüenta e sete centavos), referente ao estoque final das 
mercadorias relacionadas e escrituradas no livro registro de inventário dos estoques 
existentes em 31/12/2005, em face do encerramento das atividades da empresa 
sem a emissão das notas fiscais de saídas respectivas.

9.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 309,95 (trezentos e nove 
reais e noventa e cinco centavos), referente a parcela do imposto devido por 
substituição tributária (retenção na fonte), não recolhido e/ou retido a menor, no 
período de 01/01/2005 a 31/12/2005.

10.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 138,33 (cento e trinta e oito 
reais e trinta e três centavos), referente a venda do ativo imobilizado, em razão do 
encerramento das atividades da empresa em 31/12/2005, conforme prova das notas 
fiscais de compra, demonstrativo de cálculo e declaração do responsável técnico.

11.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 38,76 (trinta e oito reais e 
setenta e seis centavos), referente ao ICMS diferencial de alíquota, relativo ao 
período de 01/12/2004 a 31/12/2004.

12.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 220,36 (duzentos e vinte 
reais e trinta e seis centavos), referente ao ICMS diferencial de alíquota, relativo ao 
período de 01/01/2005 a 31/12/2005.

13.1 – Recolher ao tesouro estadual do Tocantins a título de multa formal a 
importância de R$. 631,16 (seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), 
correspondente a 2% do giro comercial de R$. 31.558,22 (trinta e um mil, quinhentos 
e cinqüenta e oito reais e vinte e dois centavos), referente a utilização do sistema 
eletrônico de processamento de dados para escrituração dos livros fiscais, sem 
prévio pedido de autorização do fisco, período de 01/12/2004 a 31/12/2004.

14.1 – Recolher ao tesouro estadual do Tocantins a título de multa formal a 
importância de R$4.809,25 (quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte e cinco 
centavos) correspondente a 2% do giro comercial de R$240.462,50 (duzentos e 
quarenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), referente 
a utilização do sistema eletrônico de processamento de dados para escrituração dos 
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livros fiscais, sem prévio pedido de autorização do fisco, período de 01/12/2005 a 
31/12/2005.

Intimado o contribuinte não apresentou defesa, sendo lavrado o termo de 
revelia.

A julgadora de primeira instância em despacho determinou o retorno dos 
autos a Delegacia Regional de Taguatinga, para que o autuante ou seu substituto, 
para que sejam efetuadas as alterações necessárias por meio de termo de 
aditamento.

Às fls. 67/81, foi anexado o termo de aditamento com as alterações sugeridas 
pela julgadora.

Intimado, via AR, do termo de aditamento, o contribuinte não se manifestou, 
conforme termo de não manifestação.

Em sentença, a julgadora de primeira instância aduz que os campos 4.1 a 
13.1 e 15.1 do auto, sendo que os campos 4.1 e 11.1, alterados e 15.1 incluído pelo 
Termo de Aditamento entende que estão corretos, em virtude que as diferenças 
reclamadas nos mesmos, foram apuradas de acordo com as normas técnicas de 
auditoria.

Quanto ao campo 14.1, relativo ao exercício de 2005, que trata de multa 
formal pela utilização do sistema eletrônico de processamento de dados para a 
escrituração dos livros fiscais, sem prévio pedido de autorização do fisco, se verifica 
que neste exercício a empresa está enquadrada no regime de microempresa, e o 
caput do art. 11 da Lei 1.404/2003 dispensa a empresa da apresentação dos livros 
de entradas e apuração do ICMS, sendo obrigatória apenas a utilização do livro de 
saídas, e como o contexto trata de livros fiscais, entende que todos os livros estão 
incluídos, enquanto que a obrigação é exclusiva ao livro de saídas, não podendo 
desta forma o contribuinte ser penalizado por este descumprimento de obrigação 
atribuída a livro, visto que o mesmo está dispensado da sua apresentação. 

Que outro fator relevante que caracteriza cerceamento ao direito de defesa do 
contribuinte, que acarreta a nulidade do campo 14.1, é a falta de demonstrativo do 
crédito tributário, visto que no processo não foi possível a identificação da apuração 
do valor da base de cálculo sobre a qual foi aplicado o percentual da multa formal 
reclamada.

Que não consta nos autos, qualquer elemento que possa invalidar a exigência 
do credito tributário, julgando PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 
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2007/000379, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
reclamados nos valores de R$.55,55 (cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco 
centavos), campo 4.11, alterado pelo termo aditivo de fls. 69; R$.1.075,62 (um mil e 
setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), campo 5.11; R$.633,95 
(seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), campo 6.11;  R$. 
2.703,34 (dois mil, setecentos e três reais e trinta e quatro centavos), campo 7.11; 
R$.4.700,57 (quatro mil e setecentos reais e cinqüenta e sete centavos), campo 
8.11; R$.309,95 (trezentos e nove reais e noventa e cinco centavos), campo 9.11; 
R$.138,33 (cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos), campo 10.11; R$. 
48,46 (quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), campo 11.11, alterado pelo 
termo aditivo de fls. 70; R$.220,36 (duzentos e vinte reais e trinta e seis centavos), 
campo 12.11; R$.5,36 (cinco reais e trinta e seis centavos), campo 15.11; incluído 
pelo termo de aditamento de fls. 72 a 76, todos com a aplicação das penalidades 
sugeridas nos campos 4.15 a 12.15 e 15.15 do auto, e R$.631,16 (seiscentos e trinta 
e um reais e dezesseis centavos), campo 13.11, e ABSOLVENDO no valor  R$. 
4.809,25 (quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), campo 14.11, 
considerado nulo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da decisão de primeira instância que julgou procedente em parte.

Intimado, via postal, da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifestou, sendo lavrado o termo de perempção.

Através do despacho do Chefe do CAT de fls. 102, considerando que o 
processo alcançou seu objetivo em relação aos valores condenados, determinou o 
prosseguimento do feito tão somente em relação à parte absolvida no valor de R$. 
4.809,25 (quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), campo 14.1.

Entendo que deve prevalecer a decisão de primeira instância que julgou nulo 
o contexto 14.1, visto a impossibilidade de apuração do valor da base de cálculo 
sobre a qual foi aplicado o percentual da multa. 

Diante do acima exposto, considerando que estava em julgamento somente o 
valor absolvido, conforme despacho de fls. 102, no mérito, em reexame necessário, 
voto para confirmar a decisão de primeira instância e julgar nulo no valor de R$. 
4.809,25 (quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), campo 14.11. 

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


