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RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/001049
peça inaugural, referente à exigência de multa formal pela não apresentação dos 
livros Diário e Razão dos exercícios de 2011 e 2012 conforme 
fls. 02/03. 

 
O sujeito passiv

impugnação (fls. 09/11), tempestivamente, com as seguintes alegações:
 

Que se utiliza da disposição do art. 2
trata das formas alternativas de escrituração; que no ano de 2011 
estava enquadrada na tributação de lucro real estando desta forma 
obrigada a entrega dos livros de registro de entradas, saídas, 
apuração do ICMS, inventário, diário
obrigações foram cumpridas, conforme protocolo entregue ao auditor 
em 23/05/2013; que se utiliza da IN 16/84 
ao exercício de 2012 a empresa adotou o regime de tributação do 
lucro presumido estando, portan
digital somente os livros de registros de entradas, saídas, apuração, 
inventário, ficando os livros diário e razão a serem entregues no 
sistema convencional, obedecendo aos prazos legais, ou seja, a data 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. PROVA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
XAME NECESSÁRIO. IMPROCEDÊNCIA – A comprovação 

autos do cumprimento de obrigação acessória, objeto da ação, acarreta a 
improcedência da reclamação tributária. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/001049, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado 

peça inaugural, referente à exigência de multa formal pela não apresentação dos 
livros Diário e Razão dos exercícios de 2011 e 2012 conforme 

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 07)
), tempestivamente, com as seguintes alegações:

ue se utiliza da disposição do art. 2º da IN 107/08 
trata das formas alternativas de escrituração; que no ano de 2011 
estava enquadrada na tributação de lucro real estando desta forma 
obrigada a entrega dos livros de registro de entradas, saídas, 
apuração do ICMS, inventário, diário e razão via SPED e que tais 
obrigações foram cumpridas, conforme protocolo entregue ao auditor 
em 23/05/2013; que se utiliza da IN 16/84 – RFB e que em relação 
ao exercício de 2012 a empresa adotou o regime de tributação do 
lucro presumido estando, portanto, obrigada a entregar por meio 
digital somente os livros de registros de entradas, saídas, apuração, 
inventário, ficando os livros diário e razão a serem entregues no 
sistema convencional, obedecendo aos prazos legais, ou seja, a data 
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

PROFETA COM. DE PROD. AGROP. LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

PROVA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
A comprovação nos 

autos do cumprimento de obrigação acessória, objeto da ação, acarreta a 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente à exigência de multa formal pela não apresentação dos 
livros Diário e Razão dos exercícios de 2011 e 2012 conforme auto de infração às 

imado por via postal (fls. 07), apresentando 
), tempestivamente, com as seguintes alegações: 

da IN 107/08 – DNRC que 
trata das formas alternativas de escrituração; que no ano de 2011 
estava enquadrada na tributação de lucro real estando desta forma 
obrigada a entrega dos livros de registro de entradas, saídas, 

e razão via SPED e que tais 
obrigações foram cumpridas, conforme protocolo entregue ao auditor 

RFB e que em relação 
ao exercício de 2012 a empresa adotou o regime de tributação do 

to, obrigada a entregar por meio 
digital somente os livros de registros de entradas, saídas, apuração, 
inventário, ficando os livros diário e razão a serem entregues no 
sistema convencional, obedecendo aos prazos legais, ou seja, a data 
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limite é 28/06/2013 e ao final pede o cancelamento do presente auto 
de infração. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 24/27, a qual em 

análise de mérito destacou que: 
 
Razão assiste ao sujeito passivo, pois houve um grande equivoco 
por parte da autoridade lançadora no momento da autuação ao 
descrever o ilícito fiscal ao indicar o dispositivo legal infringido, bem 
como ao sugerir penalidade a esse grande equivoco não poderá ser 
corrigido, tendo em vista que a retificação da descrição do dispositivo 
legal e da penalidade acarretará o nascimento de uma nova infração 
e que segundo o § 2º do art. 36 da Lei 1.288/01 deve ser lavrado um 
novo auto de infração. 

 
Neste trilhar, a nobre julgadora monocrática salientou que a intimação de 

fls.04 foi assinada por pessoa estranha ao sujeito passivo, ao contrário do disposto 
no § 2º do art. 22 da Lei 1.288/01, não havendo documentação que comprove a 
capacidade de representação da pessoa que assinou a intimação, não se considera 
que esta tenha sido efetuada. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou improcedente 

o auto de infração de nº 2013/001049, absolvendo o sujeito passivo do pagamento 
do crédito tributário constante do campo 4.11 do auto de infração. Por fim, submete 
a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado 
do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo único do 
art. 58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

28/31, recomenda a manutenção da decisão singular para julgar improcedente o 
auto de infração em análise. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 

pela não apresentação dos livros Diário e Razão dos exercícios de 2011 e 2012 
conforme Auto de Infração às fls. 02/03 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

improcedente o auto de infração nº 2013/001049 absolvendo a autuada do 
pagamento das multas constantes dos campos 4.11 do auto de infração por 
entender que houve um equivoco por parte da autoridade lançadora no momento da 
autuação quanto à descrição do ilícito fiscal e ao indicar o dispositivo legal infringido, 
bem como ao sugerir a penalidade correspondente. 

 
Conforme se verifica dos autos, a nobre julgadora andou bem ao proferir 

sentença de primeira instância, vez que os fatos descritos como infração não se 
subsumem ao dispositivo legal indicado pela autoridade lançadora, pois do cotejo 
dos autos denota-se que foram apresentados documentos às fls. 19 e 20 dos autos, 
os quais atestam o seu recebimento por agente do fisco e do próprio autuante na 
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data de 23/05/2013 e 17/12/2012, comprovando o correto cumprimento de obrigação 
acessória por parte do sujeito passivo, objeto da presente reclamação tributária. 

 
Corroborando com o entendimento acima, denota-se por meio do Parecer 

da Representação Fazendária que os referidos documentos foram apresentados às 
fls. 19 e 20 dos autos, os quais atestam o seu recebimento por agente do fisco e do 
próprio autuante na data de 23/05/2013 e 17/12/2012 respectivamente, revelando, 
nas palavras do ilustre Representante Fazendário que o sujeito passivo cumpriu com 
a legislação tributária estadual no que preconiza o inciso XIX do art. 45 da lei 
1.287/01, bem como com o disposto no art. 44, inciso V, alínea “a”, da lei 1.287/01. 

 
Noutro turno, manuseando o principio da eventualidade, caso houvesse 

entendimento diverso acerca da conduta do sujeito passivo mercê das intimações de 
lavra da autoridade lançadora às fls.04 e 05, tais como a ocorrência de embaraço à 
fiscalização, como bem assentado pela douta julgadora de primeira instância, não 
seria possível a correção do dispositivo legal indicado, pois acarretaria ocorrência de 
uma nova infração, e por sua vez a lavratura de um novo auto de infração, conforme 
preconizado no § 2º do art. 36 da Lei 1.288/01, vejamos: 

 
Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração somente pode ser 
emendado por termo de aditamento, quando, em cada caso: 
 
(...) 
 
§ 2º Constatada nova infração durante a averiguação ou exame 
técnico em documento, livro, objeto ou mercadoria, lavra-se auto de 
infração distinto. 

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou improcedente o auto de infração nº 2013/001049 absolvendo o sujeito 
passivo da multa formal constante do campo 4.11 do auto de infração por entender 
que houve um equívoco por parte da autoridade lançadora no momento da autuação 
quanto à descrição do ilícito fiscal e ao indicar o dispositivo legal infringido, vez que 
consta dos autos que o sujeito passivo cumpriu com obrigação acessória, em 
consonância com o inciso XIX do art. 45 da lei 1.287/01, bem como com o disposto 
no art. 44, inciso V, alínea “a”, da lei 1.287/01. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2013/001049 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao campo 
4.11. O representante fazendário fez sustentação oral pela fazenda pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale e Denise Baiochi Alves. Presidiu a sessão de 
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julgamento aos três dias do mês de julho de 2014, a conselheira Elena Peres 
Pimentel. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


