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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 120/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.084
PROCESSO No: 2011/6850/500330
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002321
RECORRENTE: LUCIVAN FERNANDES DA SILVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.395.688-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFISCO. 
INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE VINCULADA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e.
AJUSTE SINIEF 05/07 – A falta de registro de documento fiscal, in casu, Nota Fiscal 
Eletrônica – NF-e, correspondente à operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte configura infração à legislação tributária, o que impõe ao Fisco a 
aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de obrigação 
acessória, prevista no art. 44, II, com a penalidade expressa no art. 50, IV, c, ambos, 
da Lei 1.287/2001. Não caracteriza confisco a exigência de multa formal, cujo 
percentual não representa absorção tributária do patrimônio ou renda do 
contribuinte. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. DECISÃO 
SINGULAR CONFIRMADA. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 133 a 135, que julgou integralmente procedente 
o auto de infração no 2011/002321.

Contra Lucivan Fernandes da Silva foi lavrado, em 21/11/2011, o referido 
auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 
R$ 42.506,92, correspondente ao exercício de 2010.

A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
sugerida, a do art. 50, IV, c, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001.
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A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá recolher a precitada 
importância referente à falta de registro de aquisição de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, conforme relação de notas fiscais eletrônicas, NF-e, não 
contabilizadas. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 23/11/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 125, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001.

Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 
impugnação, de página 126 a 131, com os seguintes argumentos:

1 – Uma das atribuições do Fisco é orientar o contribuinte para esse não 
praticar ilícitos fiscais, e jamais corrigi-lo, impondo-lhe pesadas multas.

2 – A agente fiscal quis dificultar a defesa do contribuinte, cerceando seus 
direitos e desviando o lançamento de sua finalidade, e juntou apenas uma relação 
das notas fiscais, cujas cópias não relatam quem são os remetentes.

3 – Que o lançamento não deve prevalecer, devendo ser rechaçado e 
julgado nulo, pois não foram juntadas as cópias das notas fiscais de entrada que 
comprovam o ilícito descrito, contrariando o disposto no art. 35, I, d e IV, da Lei 
1.288/2001.

4 – Que é usual na região vendedores de bebidas em geral, utilizar 
cadastros de outras empresas para fazer vendas a pessoas físicas, às quais obtém 
um desconto maior e os vendedores cumprem suas metas, e que cabe ao Fisco 
Estadual a obrigação de coibir tais abusos.

5 – Que é inaceitável no ordenamento jurídico-tributário cobrar tributo com 
a finalidade de confisco, o que fica evidente, neste caso, pois o impugnante é 
enquadrado como microempresa, optante pelo Simples Nacional.

Finalmente, pede que o auto de infração seja considerado improcedente, 
por estar completamente destituído de fundamentação legal.

Adveio a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração em litígio. Entendeu o sentenciante que a cópia do livro de registro de 
entrada constata o não registro das operações realizadas, e que a impugnante não 
apresentou nenhum documento que pudesse descaracterizar o crédito tributário.

A notificação da sentença foi efetuada, em 13/7/2012, por ciência direta, 
mediante intimação, de página 136, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei 
1.288/2001.

Contra essa decisão foi interposto, em 13/8/2012, recurso voluntário, de 
páginas 137 a 141, através do qual a recorrente basicamente reprisa os argumentos 
vertidos com a inicial.

Acrescenta ainda que o auto de infração está cheio de falhas e vícios 
insanáveis, o que torna a defesa de tal lançamento impossível, caracterizando o 
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cerceamento ao direito de defesa, pois o infringido art. 44, da Lei 1.287/2001, não é 
infração, na realidade trata-se de obrigação, razão pela qual o procedimento se 
torna irremediavelmente nulo.

Alega ainda que o processo administrativo não é inquisitório, e sim, 
acusatório, logo exige uma acusação formalizada com dispositivo legal infringido e 
documentação que lhe dá sustentação, nos termos do art. 35, I, d, e IV, da Lei 
1.288/2001.

Por fim, requer a reforma da sentença prolatada em primeira instância 
para considerar o auto de infração improcedente.

O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 
páginas 143 a 148, recomenda a manutenção da sentença monocrática.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Inicialmente, importa afastar a preliminar de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa arguida pela recorrente, consubstanciada no art. 35, I, d e IV, da 
Lei 1.288/2001, por erro do dispositivo legal infringido e por falta de juntada dos 
documentos comprobatórios da ocorrência dos fatos narrados no lançamento.

Na espécie aplicável, o vício apontado não ocorreu porque o auto de 
infração se encontra devidamente revestido das formalidades exigidas pela 
legislação pertinente, conforme será demonstrado a seguir.

A respeito da formalização do auto de infração, o precitado art. 35, assim 
se expressa:

Art. 35. O Auto de Infração:

I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:

[...]

d) o dispositivo legal infringido;

[...]

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

§ 3o As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade. (original sem grifo)

Assim, resta claro que as hipóteses de nulidade contempladas pela Lei 
1.288/2001 são as contidas nos incisos I, II e III do art. 28, decorrentes de qualquer 
ato, despacho ou decisão tomada por autoridade incompetente para praticá-la, 
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cerceamento de direito de defesa e erro de identificação do sujeito passivo. In 
verbis:

Art. 28. É nulo o ato praticado:

I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida;

II – com cerceamento de defesa;

III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário.

Por outro lado, possíveis incorreções ou omissões do auto de infração, de 
que trata o § 3o do art. 35 da citada Lei, não importam em nulidade e só são 
sanadas, salvo se o sujeito passivo lhes der causa, quando prejudicar o direito de 
defesa do contribuinte.

Logo, é indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do 
tributo está formalizado com todas as exigências previstas pela lei que rege essa 
matéria para que possa repercutir seus efeitos e produzir eficácia irrestrita.

Apesar disso, é imprescindível destacar que não se vislumbra nos autos 
nenhum prejuízo ou indício que possa revestir-se da figura de qualquer uma das três 
nulidades previstas pela Lei 1.288/2001, bem como das razões em que se 
fundamenta.

Não obstante, as hipóteses de causas de nulidades levantadas pela 
recorrente serão oportunamente abordadas, em momento adequado.

Posto isso, o âmago do litígio decorre de questão simples, objetiva e 
recorrente neste Conselho de Contribuinte, ou seja, as implicações decorrentes da 
falta de escrituração de documento fiscal de entrada de mercadorias.

O Fisco Estadual constatou a irregularidade por intermédio do trabalho de 
cruzamento das informações constantes do Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas 
Autorizadas, de páginas 7 a 12, extraído da base de dados do Sistema Integrado de 
Administração Tributária, SIAT, da Secretaria da Fazenda, no qual são mantidos os 
arquivos relativos às Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e autorizadas dos remetentes
com os registros efetuados pelo destinatário no livro Registro de Entradas.

A verificação comprovou que a autuada omitiu o registro das notas fiscais
constantes das páginas 13 a 107, descritas no documento denominado RELAÇÃO 
DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA ESTADUAIS ST NÃO CONTABILIZADAS, de 
páginas 4 a 6, conforme extrato reproduzido a seguir:

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA ESTADUAIS ST NÃO CONTABILIZADAS

Data emissão 
Nota Fiscal

Nº Nota Fiscal UF origem Valor Contábil Base Cálculo Aliq. Crédito ICMS

18/01/2010 136.895 TO                      1.825,52                     1.825,52                                   -   

18/01/201 136.894 TO                    2.070,92                     2.070,92                                   -   

20/01/2010 138.205 TO                      1.123,80                     1.123,80 
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25/01/2010 140.293 TO                     1.005,33                     1.005,33                                   -   

25/01/2010 140.294 TO                     1.976,84                     1.976,84                                   -   

08/02/2010 147.022 TO                        214,96                        214,96                                   -   

10/02/2010 63.088 TO                       446,30                        446,30                                   -   

10/02/2010 148.187 TO                     3.831,60                     3.831,60                                   -   

10/02/2010 148.186 TO                     2.261,20                     2.261,20                                   -   

13/02/2010 149.843 TO                        596,40                        596,40                                   -   

13/02/2010 149.842 TO                     1.026,60                     1.026,60                                   -   

15/02/2010 150.801 TO                     3.031,68                     3.031,68                                   -   

24/02/2010 154.601 TO                         546,14                        546,14                                   -   

24/02/2010 154.602 TO                     3.216,44                     3.216,44                                   -   

27/02/2010 42.778 TO                       320,90                        320,90                                   -   

17/02/2010 41.432 TO                         214,50                        214,50                                   -   

01/03/2010 156.794 TO                         716,00                        716,00                                   -   

01/03/2010 156.795 TO                     1.323,07                     1.323,07                                   -   

03/03/2010 157.805 TO                        478,90                        478,90                                   -   

03/03/2010 157.806 TO                      1.918,32                     1.918,32                                   -   

08/03/2010 160.599 TO                     1.074,94                     1.074,94                                   -   

08/03/2010 160.600 TO                     1.448,78                     1.448,78                                   -   

10/03/2010 161.837 TO                       244,94                        244,94                                   -   

15/03/2010 164.260 TO                      1.236,57                     1.236,57                                   -   

15/03/2010 164.261 TO                     2.446,57                     2.446,57                                   -   

03/04/2010 174.010 TO                         617,00                        617,00                                   -   

03/04/2010 40.271 TO                     1.470,00                     1.470,00                                   -   

05/04/2010 174.800 TO                      1.886,13                     1.886,13                                   -   

08/04/2010 47.574 TO                        768,30                        768,30                                   -   

14/04/2010 179.522 TO                    2.608,92                    2.608,92                                   -   

14/04/2010 179.523 TO                        952,76                        952,76                                   -   

19/04/2010 182.550 TO                    2.244,92                    2.244,92                                   -   

19/04/2010 182.551 TO                      1.414,22                     1.414,22                                   -   

21/04/2010 183.434 TO                     1.503,40                     1.503,40                                   -   

21/04/2010 183.435 TO                         313,07                        313,07                                   -   

20/04/2010 48.889 TO                       220,29                        220,29                                   -   

27/04/2010 49.693 TO                       468,90                        468,90                                   -   

03/05/2010 189.603 TO                    2.242,50                     2.242,50                                   -   

05/05/2010 191.061 TO                    3.920,23                    3.920,23                                   -   

05/05/2010 75.618 TO                        281,60                        281,60                                   -   

12/05/2010 194.375 TO                        468,10                        468,10                                   -   

17/05/2010 197.482 TO                      1.618,38                     1.618,38                                   -   

17/05/2010 197.483 TO                    2.092,45                     2.092,45                                   -   

19/05/2010 198.721 TO                      1.746,77                     1.746,77                                   -   

24/05/2010 201.014 TO                       1.491,75                     1.491,75                                   -   

31/05/2010 54.434 TO                        974,00                        974,00                                   -   

31/05/2010 204.860 TO                    2.932,20                    2.932,20                                   -   

02/06/2010 206.118 TO                    2.264,28                    2.264,28                                   -   

09/06/2010 80.951 TO                         240,15                        240,15                                   -   

09/06/2010 208.709 TO                       8.611,10                     8.611,10                                   -   

16/06/2010 211.561 TO                    2.396,08                    2.396,08                                   -   

23/06/2010 214.084 TO                      1.616,66                     1.616,66                                   -   

28/06/2010 215.997 TO                    2.938,43                    2.938,43                                   -   

29/06/2010 57.710 TO                       642,00                        642,00                                   -   

30/06/2010 217.133 TO                    3.967,46                     3.967,46                                   -   

28/07/2010 227.320 TO                     2.707,98                     2.707,98                                   -   
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26/07/2010 226.214 TO                    2.834,68                    2.834,68                                   -   

21/07/2010 224.783 TO                      3.911,62                     3.911,62                                   -   

19/07/2010 223.906 TO                    2.888,94                    2.888,94                                   -   

14/07/2010 222.371 TO                     5.653,58                     5.653,58                                   -   

14/07/2010 86.102 TO                       204,00                        204,00                                   -   

13/07/2010 59.430 TO                        884,70                        884,70                                   -   

05/07/2010 218.624 TO                     2.991,68                     2.991,68                                   -   

12/07/2010 221.415 TO                    3.863,20                    3.863,20                                   -   

13/07/2010 59.430 TO                        884,70                        884,70                                   -   

02/08/2010 228.947 TO                    2.628,05                     2.628,05                                   -   

04/08/2010 229.809 TO                     4.318,00                     4.318,00                                   -   

09/08/2010 231.649 TO                    2.988,92                    2.988,92                                   -   

11/08/2010 232.691 TO                    2.889,44                    2.889,44                                   -   

16/08/2010 234.166 TO                     2.661,67                     2.661,67                                   -   

18/08/2010 234.835 TO                      2.711,62                     2.711,62                                   -   

30/08/2010 239.194 TO                      2.571,91                     2.571,91                                   -   

31/08/2010 65.495 TO                         521,50                        521,50                                   -   

01/09/2010 240.306 TO                     6.105,68                     6.105,68                                   -   

01/09/2010 240.307 TO                     1.048,06                     1.048,06                                   -   

06/09/2010 241.744 TO                    2.948,84                    2.948,84                                   -   

08/09/2010 242.320 TO                    9.208,46                    9.208,46                                   -   

13/09/2010 244.434 TO                      1.217,44                     1.217,44                                   -   

15/09/2010 245.240 TO                    2.867,80                     2.867,80                                   -   

22/09/2010 247.797 TO                      1.861,08                     1.861,08                                   -   

29/09/2010 250.526 TO                         105,00                        105,00                                   -   

29/09/2010 250.957 TO                    3.220,30                    3.220,30                                   -   

06/10/2010 254.045 TO                    2.790,42                     2.790,42                                   -   

13/10/2010 256.796 TO                    2.222,40                    2.222,40                                   -   

27/10/2010 261.828 TO                      2.211,44                     2.211,44                                   -   

02/11/2010 74.895 TO                         551,80                        551,80                                   -   

10/11/2010 267.887 TO                     2.219,87                     2.219,87                                   -   

15/11/2010 269.337 TO                    2.384,47                     2.384,47                                   -   

29/11/2010 274.808 TO                     2.058,10                     2.058,10                                   -   

08/12/2010 278.831 TO                     2.936,16                     2.936,16                                   -   

13/12/2010 280.515 TO                     2.565,62                     2.565,62                                   -   

15/12/2010 281.451 TO                    3.382,52                     3.382,52                                   -   

21/12/2010 283.748 TO                  10.088,90                   10.088,90                                   -   

28/12/2010 286.445 TO                    9.800,70                     9.800,70                                   -   

24/12/2010 285.449 TO                      3.114,00                     3.114,00                                   -   

Total fl. 01a 03                 212.534,52                 212.534,52                                   -   

Por essa razão, a peça fiscal impõe a aplicação de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória, fundamentada no inciso II do art. 44 da Lei 
1.287/2001, que trata das obrigações de fazer dos contribuintes e dos responsáveis, 
ou seja, das prestações positivas:

Seção XVIII
Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis

Subseção I
Das Obrigações

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
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[...]

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;

É importante ressaltar que a obrigação é acessória quando, por força de 
lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, na dicção do
§ 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional - CTN, que dispõe sobre a obrigação 
tributária. In verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o 
cumprimento da obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a 
obrigação acessória.

De outra banda, o lançamento fiscal se encontra respaldado nos 
documentos comprobatórios representados pelas cópias das notas fiscais 
eletrônicas e do Livro Registro de Entradas, de páginas 108 e 122, respectivamente,
ao teor do disposto no inciso IV do art. 35, da Lei 1.288/2001, já transcrito.

É relevante considerar que a partir da introdução da nota fiscal eletrônica
e do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica na legislação tributária através do 
Ajuste Sinief 07/05, iniciou-se um novo capítulo no ordenamento das relações
sujeitas a essa nova modalidade de documentação fiscal.

Nesse sentido, determinados controles e procedimentos fiscais exercidos 
a partir de documentos físicos estão sendo gradualmente substituídos por
documentos e domínios virtuais, de maneira que as operações mercantis sujeitas à 
incidência do ICMS passem a ser controladas de forma virtual.

Por idênticas razões, o próprio Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais tem adotado a compreensão dessa nova realidade traduzida nas decisões 
pronunciadas nos processos que contém matérias dessa natureza, dos quais 
destaco os de nos 2010/7160/500126, 2011/6040/501930, 2011/6040/501677, 
2011/7130/500231 e 2011/6040/510286, que resultaram os acórdãos 161/2011, 
066/2012, 073/2012, 082/2012 e 094/2012, respectivamente.

No âmbito desses novos conceitos figuram a emissão, a transmissão, a 
correção eletrônica e o cancelamento de NF-e, ao abrigo das hipóteses legais 
instituídas pelo Ajuste Sinief 07/05.

Assim, em consonância com os dispositivos de regência dessa matéria, o 
documento que traduz o fato gerador da obrigação tributária é a nota fiscal 
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eletrônica, NF-e, regularmente emitida, antes do início da circulação da mercadoria,
por contribuinte devidamente autorizado pelo Fisco, como respectivo número de 
protocolo de autorização,isto é, a chave de acesso da NF-e para consulta de
sua autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br, nos termos da Cláusula 
primeira, do referido ato normativo.Verbis:

Cláusula primeira. Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, 
que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
em substituição:

I – à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

II – à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido 
e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o 
intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica 
é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso 
pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, 
antes da ocorrência do fato gerador.

As regras contidas nas cláusulas terceira, quarta e décima da citada
norma têm por finalidade certificar a regularidade do documento fiscal eletrônico a 
ser enviado pelo remetente com autorização do Fisco, confirmando que a operação 
está revestida das exigências legais necessárias, sendo emitida a respectiva NF-e.
Assim rezam os mencionados dispositivos:

Cláusula terceira. A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute 
estabelecido no “Manual de Integração - Contribuinte”, por meio de 
software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou 
disponibilizado pela administração tributária, observadas as 
seguintes formalidades:

[...]

IV – a NF-e deverá ser assinada pelo emitente, com assinatura 
digital, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, contendo o nº do CNPJ de 
qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 
autoria do documento digital.

V – A identificação das mercadorias comercializadas com a utilização 
da NF-e deverá conter, também, o seu correspondente código 
estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, nas 
operações:

a) realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparado, nos 
termos da legislação federal;

Cláusula quarta. O arquivo digital da NF-e só poderá ser utilizado 
como documento fiscal, após:
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I – ser transmitido eletronicamente à administração tributária, nos 
termos da cláusula quinta;

II – ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da NF-e, 
nos termos da cláusula sexta.
[...]

Cláusula décima. O emitente e o destinatário deverão manter a NF-
e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo 
estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, 
devendo ser disponibilizado para a Administração Tributária quando 
solicitado.

§ 1º O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-
e e a existência de Autorização de Uso da NF-e.

§ 2º Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a 
emissão de NF-e, alternativamente ao disposto no caput, o 
destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da 
operação, devendo ser apresentado à administração tributária, 
quando solicitado.

Acrescente-se ainda a responsabilidade do destinatário relativamente à 
certificação da chave de acesso da NF-e que acobertar mercadorias por ele 
adquiridas, contida no § 4o, do art. 153-E, do Regulamento do ICMS, RICMS, que 
assim se expressa:

Art. 153-E. O arquivo digital da NF-e só pode ser utilizado como 
documento fiscal após: (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 
03.03.08).

[...]

§ 4o É de responsabilidade do destinatário verificar a validade e 
autenticidade da NF-e e a existência da Autorização de Uso da NF-e.

Logo, o nascimento do fato gerador é documentado por meio da emissão 
da respectiva NF-e da operação realizada, da qual resultarão os registros contábeis 
e fiscais necessários à apuração mensal do ICMS do contribuinte.

Assim, as cópias das referidas NF-e acostadas às páginas 13 a 107 dos 
autos se encontram revestidas das formalidades legais que autorizam a presunção 
de regularidade quanto à sua emissão, contendo, os números correspondentes as
suas chaves de acesso ao site Receita Federal do Brasil, elemento obrigatório que
indica que o documento eletrônico foi enviado pela empresa, e devidamente 
autorizado pelo Fisco, comprovando que a operação atendeu as exigências legais 
necessárias a sua emissão.

De igual forma, as disposições relativas à regulamentação da NF-e se 
encontram inseridas na legislação tributária estadual, na “Subseção I-A, Da Nota 
Fiscal Eletrônica e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”, 
compreendendo os arts. 153-A ao 153-Y, do RICMS.
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A autuada, em sede de impugnação e de recurso, afirma expressamente 
que é comum na região vendedores de bebidas utilizarem inscrição cadastral de 
outras empresas para efetuar vendas a pessoas físicas e sugere que compete ao 
Fisco Estadual coibir tais abusos.

O argumento manejado pela recorrente, invocando eximir-se de sua 
responsabilidade, não pode ser aceito, pois sequer cabe ser analisado por ser 
estranho à competência deste Contencioso Administrativo Tributário.

Tais fatos podem e devem ser levados ao conhecimento do Ministério 
Público por se tratar de possível crime de natureza tributaria, nos termos da Lei no

8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo, cujo art. 16 tem a seguinte redação:

Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério 
Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito 
informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o 
lugar e os elementos de convicção.

Inclusive, é perfeitamente adequada sua denuncia às autoridades 
fazendárias e demais autoridades constituídas por se tratar de prática de crime 
lesivo aos cofres públicos, na medida em que ficar confirmada a evasão de receita 
dele decorrente.

Por fim, é visível que a contestante, sugerindo-se vítima de exação,
concentra esforços na tentativa de desqualificar os trabalhos da auditoria, traduzida 
nas seguintes palavras: “[...] o servidor público fazendário, tem suas atribuições 
vinculadas à lei e que qualquer excesso é prejudicial, tanto ao contribuinte como a 
autoridade fiscal [...].”

Ora, o art. 142 do CTN, a seguir transcrito, não deixa margem para 
dúvidas: o lançamento não é uma atividade administrativa facultativa; ele é 
obrigatório e indispensável por parte da Administração Pública.

Noutras palavras, o lançamento de tributo é praticado por autoridade 
administrativa, cuja competência é privativa e vinculada, o que significa dizer que se
subordina ao que determina a lei, sob pena de responsabilidade funcional no 
exercício de suas atribuições:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Com efeito, o lançamento do crédito tributário efetuado pela autoridade 
fiscal não constitui excesso de exação nem ameaça à legislação aplicável ao 
procedimento administrativo-tributário, subsistindo-se perfeitamente ao teor do
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precitado inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001, em virtude de a autuada não ter 
escriturado no livro próprio as referidas notas fiscais.

De igual forma, a recorrente segue nessa linha defensiva afirmando que 
fica evidente, no caso em debate, a cobrança de tributo “com a finalidade de 
confisco”, o que é “inaceitável no ordenamento jurídico-tributário”, com referência ao 
art. 150, IV, da Constituição Federal – CF. Eis o invocado dispositivo legal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:

[...]

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

Em sentido contrário às alegações da recorrente, a leitura do precitado 
inciso evidencia que é vedada a utilização de tributo com o efeito de confisco, e não
a multa, decorrente de infração; neste caso, cometida por descumprimento de 
legislação tributária aplicável à matéria.

De maneira geral, confisco é um ato arbitrário praticado por um ente 
estatal que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a multa é uma sanção de ato ilícito.

Desta forma, poderia, sim, configurar confisco se a graduação da 
penalidade aplicada sucumbisse o direito à propriedade, bem como, a sua 
manutenção, cuja compreensão se extrai da leitura de Leandro Paulsen, in Direito 
Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 
Porto Alegre: Livraria Editora do Advogado, 1998, p. 93 e 94, que expressa:

Confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo 
Estado, sem indenização. [...] Não importa a finalidade, mas o efeito 
da tributação no plano dos fatos. Não é admissível que a alíquota de 
um imposto seja tão elevada a ponto de tornar insuportável, 
ensejando atentado ao próprio direito de propriedade, Realmente, se 
tornar inviável a manutenção da propriedade, o tributo será 
confiscatório.

O confisco esbarra, também, no art. 5º, XXII, da CF: “é garantido o 
direito de propriedade”.

Por outro lado, a multa ora imposta decorre de previsão legal e a sua 
hipótese de incidência é essencial para prevenir e coibir a ilicitude, não podendo ser 
afastada sob a alegação de confisco, como ensina Hugo de Brito Machado, in Curso 
de Direito Tributário (São Paulo: Malheiros Editores, 28º ed., 2007, p. 302), ao se 
expressar:

Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus 
significativamente pesado, de sorte a que as condutas que ensejam 
sua cobrança restem efetivamente desestimuladas.
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Logo, cumpre ressaltar que quanto ao alegado confisco tributário, tem-se 
que tal discussão se encontra totalmente superada, de acordo com entendimento 
exposto pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região – TRF5, nesse sentido:

[...] Inexiste confisco, uma vez que não se vislumbra tributo 
excessivamente oneroso, havendo sido respeitada a capacidade 
contributiva do contribuinte.” (TRF5, 1ª T., AC 0512230/al, rel. o Juiz 
Francisco Cavalcante – convocado -, abril/1992).

Na hipótese vertente, a multa aplicada à infração indicada na peça fiscal 
em litígio enseja a graduação em 20% (vinte por cento), com fulcro na alínea c do 
inciso IV do art. 50 da Lei 1.287/2001, cujo percentual não constitui nenhuma
ameaça ao direito de propriedade, mas, sim, sanção de ato ilícito, como se pode ver:

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso:

[...]

IV – 20% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09).

[...]

c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
tributados, inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
ainda que não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente;

À vista do exposto, entendo que os argumentos que amparam a tese 
defensiva da recorrente são frágeis e insuficientes para afastar a presente imposição 
fiscal.

Assim, diante de tão clara previsão legal e visível irregularidade, acolho 
parecer do representante da Fazenda Pública Estadual e nego provimento ao 
recurso voluntário para manter a decisão singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração arguida pela 
Recorrente, de cerceamento ao direito de defesa por considerar que o auto de 
infração não atende o art. 35, incisos I, alínea “d,” e IV, da Lei 1.288/2011. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
no 2011/002321 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 42.506,92 (quarenta e dois mil, quinhentos e seis reais e noventa e dois 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Heverton 
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Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva 
Leal e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 18 dias do mês de outubro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Deides Ferreira Lopes
Conselheiro Relator


