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ICMS. MULTA FORMAL. 

SAÍDAS – Prevalece em parte 
saídas são registradas após a lavratura do auto de infração.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, em multa formal na importância de 
R$ 273.300,00 (duzentos e setenta e três mil e trezentos reais), 
escrituração de 5.466 notas fiscais de saídas no livro fiscal, constatado conforme 
relatório de notas fiscais eletrônicas e cópia do arquivo dos Livro de Saídas 
enviado à SEFAZ sem movimento.
1.287/2001. 

 
O sujeito passivo foi intimado via postal, comparecendo aos autos, 

apresentando impugnação tempestiva (fls. 148/150), alegando que a Portaria 
SEFAZ 769, de 13 de julho de 2011, prorrogou o prazo para entrega dos arquivos 
relativos à Escrituração Fiscal Digital 
cumpriu com o prazo estabelecido, sentindo
não assegurou o benefício do prazo prorrogado por meio de

 
A julgadora de primeira instância em 

da impugnação apresentada, nega
infração, por entender que os recibos de entrega
165/186 foram emitidos em abril e maio de 2012, após o prazo estab
portaria, além de não ter anexado ao processo os livros de registros de saídas para 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
em parte a exigência fiscal quando parte das notas fiscais de 

saídas são registradas após a lavratura do auto de infração. 

O contribuinte foi autuado no campo 4, em multa formal na importância de 
R$ 273.300,00 (duzentos e setenta e três mil e trezentos reais), 
escrituração de 5.466 notas fiscais de saídas no livro fiscal, constatado conforme 
relatório de notas fiscais eletrônicas e cópia do arquivo dos Livro de Saídas 
enviado à SEFAZ sem movimento. Por ter Infringido o art. 44, inciso II

O sujeito passivo foi intimado via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 148/150), alegando que a Portaria 
SEFAZ 769, de 13 de julho de 2011, prorrogou o prazo para entrega dos arquivos 

scrituração Fiscal Digital – EFD, até 15 de agosto de 2011, e que 
cumpriu com o prazo estabelecido, sentindo-se injustamente autuada, pois o Estado 
não assegurou o benefício do prazo prorrogado por meio de Portaria.

A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 188/190, conhece 
da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, por entender que os recibos de entrega dos arquivos,
165/186 foram emitidos em abril e maio de 2012, após o prazo estab

er anexado ao processo os livros de registros de saídas para 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

JALAPÃO COM. E REP. DE FILTROS E 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

NOTAS FISCAIS DE 
parte das notas fiscais de 

O contribuinte foi autuado no campo 4, em multa formal na importância de 
R$ 273.300,00 (duzentos e setenta e três mil e trezentos reais), pela ausência de 
escrituração de 5.466 notas fiscais de saídas no livro fiscal, constatado conforme 
relatório de notas fiscais eletrônicas e cópia do arquivo dos Livro de Saídas – SPED, 

Por ter Infringido o art. 44, inciso II, da Lei 

O sujeito passivo foi intimado via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 148/150), alegando que a Portaria 
SEFAZ 769, de 13 de julho de 2011, prorrogou o prazo para entrega dos arquivos 

EFD, até 15 de agosto de 2011, e que 
se injustamente autuada, pois o Estado 

Portaria. 

sentença às fls. 188/190, conhece 
lhe provimento e julga procedente o auto de 

dos arquivos, anexados às fls. 
165/186 foram emitidos em abril e maio de 2012, após o prazo estabelecido na 

er anexado ao processo os livros de registros de saídas para 
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comprovar se as notas fiscais relacionadas pelo autor do lançamento foram de fato 
escrituradas, caracterizando o descumprimento da obrigação acessória. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância via postal, a autuada 

apresentou recurso voluntário tempestivo (fls. 193/195) a este Conselho, alegando 
que os arquivos entregues em abril e maio se referem às retificações e não às 
transmissões originais que foram realizadas antes do prazo estabelecido pela 
Portaria. 

 
Alega também, que toda empresa obrigada à Escrituração Fiscal Digital, 

está dispensada da apresentação dos Livros em meio físico ou impresso em papel. 
 
Destaca também, que a Secretaria da Fazenda possui acesso irrestrito ao 

SPED e a todas as informações fiscais assinadas e transmitidas pelas empresas em 
meio digital, e que em virtude de problemas de adaptações ao SPED, a maioria das 
empresas situadas no Tocantins puderam somente no ano de 2012, concretizar a 
geração de arquivos que atendesse fielmente o que determina o Ajuste SINIEF no 2, 
de 3 de abril de 2009. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em suas razões às fls. 197/200, 

entre outras, alega que os arquivos originais foram apresentados sem movimento e 
retificados após o início da ação fiscal e recomenda para conhecer do recurso 
voluntário apresentado tempestivo, negar-lhe provimento e manter a sentença 
proferida pela julgadora singular, e julgar pela procedência do auto de infração. 

 
È o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere à ausência de escrituração de 

notas fiscais de saídas no livro fiscal próprio. 
 
Em sua defesa, a autuada alega que cumpriu com o prazo estabelecido, 

para entrega dos arquivos relativos à escrituração fiscal digital. 
 
Ao analisar a defesa da impugnante, a julgadora de primeira instância 

julga procedente o auto de infração por entender que os recibos de entrega dos 
arquivos foram emitidos após o prazo estabelecido em portaria, e não foram 
anexados os livros de registros de saídas comprovando os registros das notas 
fiscais. 

 
No presente caso, temos a ocorrência de duas situações distintas. 
 
Na primeira situação, o contribuinte cumpriu com o prazo determinado em 

portaria e entregou os arquivos, só que o fez, apenas para cumprir prazo. 
 
Na segunda situação, já notificado pelo fisco, entregou novos arquivos, 

retificando os arquivos originais, informando os valores omitidos anteriormente em 
duas etapas, uma antes e outra após a lavratura do auto de infração. 
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Neste sentido, observa-se que ao entregar os arquivos sem movimento, o 

contribuinte não cumpriu com a obrigação, como quer fazer crer, e ao proceder a 
retificação, somente o mês após notificação do fisco, parte antes, e parte depois de 
autuado. 

 
Como a autuação trata de falta de registro de notas fiscais, entendo que 

os arquivos entregues antes da autuação, devem ser excluídos da ação fiscal, pois 
ao entregar tais arquivos, o contribuinte ficou em dia com seus registros, já aqueles 
não entregues até a data da autuação, devem ser mantidos na ação fiscal, tendo em 
vista que naquele momento a autuada não estava em dia com suas obrigações, 
segundo a Legislação do Estado do Tocantins, em especial o art. 44, inciso II, da Lei 
1.287/2001, a saber: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 

 
Assim, a exigência fiscal deveria ter abrangido apenas as notas fiscais de 

saídas cujos arquivos não haviam sido entregues até a data da autuação, pois a 
ação fiscal refere-se a falta de registro de notas fiscais e não a falta de entrega dos 
arquivos que foram efetivadas após iniciado o procedimento do fisco, perdendo a 
espontaneidade a que se refere o art. 34 da Lei 1288/2001 conforme a seguir 

 
Art. 34. O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação 
aos atos do sujeito passivo e, independentemente de notificação, dos 
responsáveis. 
 

Neste caso, não se trata de ação fiscal por falta de entrega de arquivos 
após o início do procedimento da fiscalização, mas sim, falta de registro de notas 
fiscais, que se concretiza somente com a entrega dos arquivos relativos à 
escrituração fiscal digital. 

 
Desta forma, entendo que o contribuinte deve ser condenado na parte 

que entregou os arquivos após a autuação, e ser absolvido na parte em que os 
arquivos entregues antecederam a mesma. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de no 
2012/000520 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 96.100,00 (noventa e seis mil e sem reais), referente parte do campo 
4.11, mais os acréscimos legais, e absolver da imputação que lhe faz no valor de R$ 
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177.200,00 (cento e setenta e sete mil e duzentos reais), referente parte do campo 
4.11. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva 
Leal, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 20 dias do mês de fevereiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


