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ICMS. MULTA FORMAL.

ACESSÓRIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TR
Extingue-se a reclamação 
obrigação acessória, quando comprovado
tributário antes do julgamento

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Cuidam os autos de recurso voluntário e reexame necessário em face da 

sentença de primeira instância administrativa de páginas 358 a 361 que julgou 
procedente em parte o auto de infração n

 
Contra CEB Lajeado S.

infração de páginas 2 e 3
aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória 
R$ 115.834,94, composto pelos valores de R$ 91.596,98, R$ 6.059,56 e R$ 
18.178,40, correspondentes aos exercícios de 2008

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 

impugnação tempestiva 
 
Relativamente ao 

correspondente ao exercício de 2008, alega que a multa
inciso V, do art. 50 da Lei 1.287/2001, não previa a incidência de 2% sobre o valor 
da operação, mas tão somente quando as informações impossibilitassem a sua 
leitura ou divergissem do estabelecido na legislação.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO
a reclamação tributária que exige multa formal por descumprimento de 

quando comprovado nos autos o pagamento do crédito 
antes do julgamento. 

Cuidam os autos de recurso voluntário e reexame necessário em face da 
primeira instância administrativa de páginas 358 a 361 que julgou 

procedente em parte o auto de infração nº 2012/003521. 

Contra CEB Lajeado S.A. foi lavrado em 02/12/2012 o referido auto de 
infração de páginas 2 e 3 para constituição de crédito tributário decorrente de 
aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória 
R$ 115.834,94, composto pelos valores de R$ 91.596,98, R$ 6.059,56 e R$ 
18.178,40, correspondentes aos exercícios de 2008, 2010 e 2011.

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 
 de fls. 152/161 alegando o seguinte: 

Relativamente ao Documento de Informações Fiscais 
correspondente ao exercício de 2008, alega que a multa aplicada pela alínea 

do art. 50 da Lei 1.287/2001, não previa a incidência de 2% sobre o valor 
da operação, mas tão somente quando as informações impossibilitassem a sua 
leitura ou divergissem do estabelecido na legislação. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
IBUTÁRIO PELO PAGAMENTO – 

tributária que exige multa formal por descumprimento de 
nos autos o pagamento do crédito 

Cuidam os autos de recurso voluntário e reexame necessário em face da 
primeira instância administrativa de páginas 358 a 361 que julgou 

foi lavrado em 02/12/2012 o referido auto de 
para constituição de crédito tributário decorrente de 

aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória no valor de 
R$ 115.834,94, composto pelos valores de R$ 91.596,98, R$ 6.059,56 e R$ 

, 2010 e 2011. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 150) apresentando 

Documento de Informações Fiscais – DIF 
aplicada pela alínea c, do 

do art. 50 da Lei 1.287/2001, não previa a incidência de 2% sobre o valor 
da operação, mas tão somente quando as informações impossibilitassem a sua 
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Ressalta que tais penalidades destoam do enquadramento jurídico da 
infração, uma vez que deveria incidir, neste caso, ou a multa prevista no art. 50, 
inciso XI, alínea c, ou a do art. 50, inciso XV, alínea h, da Lei 1.287/2001, em virtude 
do postulado no Principio da estrita legalidade tributária que prevê que a aplicação 
de penalidade deve se aproximar da literalidade da norma para que se possa aplicar 
a exata penalidade contra aquela especifica infração cometida e previamente 
prevista em Lei. 

 
Assinala que neste sentido a penalidade mais branda é a prevista na 

alínea h do inciso XV do art. 50 da Lei 1.287/2001, a qual impõe a multa de R$ 
1.100,00 por cada documento fiscal irregular, o que totaliza a importância R$ 
3.300,00. 

 
Esclarece que por segurança da obtenção da redução da multa aplicada 

preferiu efetuar o pagamento antecipado da penalidade total de R$ 57.917,47, cuja 
diferença corresponde a R$ 54.617,47, a qual pede a devolução com correção e 
juros. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular, Denise 

Baiochi Alves, julgou parcialmente procedente o auto de infração, recorrendo de sua 
decisão nos termos dos artigos 56, IV, f, e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que em relação ao 

exercício de 2008, a penalidade mais adequada é a vigente à época do fato gerador, 
por isso deve prevalecer a multa prevista no art. 50, XV, h, da Lei 1.287/2001com 
redação dada pela Lei 2.006/2008 que atribui a multa de R$ 1.000,00 por DIF que 
contém informações divergentes da GIAM. 

 
Fundamenta ainda que em relação aos exercícios de 2010 e 2011, as 

penalidades mais específicas e que devem ser aplicadas são as previstas no art. 50, 
V, c, da Lei 1.287/2001, com redação dada pela Lei 2.253/2009, sugeridas no auto 
de infração. 

 
Contra essa decisão foi interposto recurso voluntário (fls. 368/378) por 

meio do qual a recorrente alega que sua impugnação foi provida parcialmente no 
sentido de afastar a aplicação da legislação mais severa que passou a vigorar após 
a ocorrência do fato gerador relativo ao DIF referente ao exercício de 2008. 

 
Assinala ainda que não foi provida a parte da impugnação que requer o 

afastamento da punição prevista na alínea c do inciso V do art. 50 da Lei 
1.287/2001, relativa aos exercícios de 2010 e 2011. 

 
Destaca que a autoridade julgadora cometeu dois equívocos; primeiro: 

não consta qualquer fundamento, ainda que mínima motivação, justificando a 
assertiva de que a penalidade mais específica é aquela apontada na decisão ora 
recorrida, cuja consequência causou irrefragável cerceamento de defesa do 
contribuinte; segundo: porque de fato, o dispositivo legal mais específico para o caso 
dos dois exercícios é a alínea h do inciso XV do art. 50 da mencionada Lei. 

 
Por fim, a recorrente reprisa o pedido vertido com a impugnação, apenas 

acrescentando que seja acatada a preliminar de nulidade da decisão recorrida, no 
sentido de que prolatada uma nova decisão de primeira instância suprindo a falta de 
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motivação para a correta aplicação da penalidade relativa aos mencionados 
exercícios; ultrapassada a preliminar, requer a reforma da sentença para que seja 
determinada a retificação da penalidade aplicada aos itens 5 e 6 do auto de infração 
substituindo-a pela prevista na alínea h do inciso XV do art. 50 da precitada lei. 

 
Em sessão plenária realizada no dia 02 de dezembro de 2013, decidiu o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, converter o 
julgamento em diligência a pedido do conselheiro relator, para que o autor do 
lançamento informe e demonstre o valor correto se é da Guia de Informação e 
Apuração Mensal do ICMS – GIAM ou do DIF, fazendo juntada do livro de Apuração 
de ICMS (2008, 2010 e 2011). 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se 
favorável a manifestação exposta pelo Representante Fazendário, determinando o 
retorno dos autos à origem, para as providências legais (fls.429). 

 
 

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

por descumprimento de obrigação acessória no valor de R$ 115.834,94, composto 
pelos valores de R$ 91.596,98, R$ 6.059,56 e R$ 18.178,40, correspondentes aos 
exercícios de 2008, 2010 e 2011. 

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

parcialmente procedente o auto de infração nº 2010/003521, por entender que em 
relação ao exercício de 2008, a penalidade mais adequada é a vigente à época do 
fato gerador, por isso deve prevalecer a prevista no art. 50, XV, h, da Lei 
1.287/2001com redação pela Lei 2.006/2008 que atribui a multa de R$ 1.000,00 por 
DIF que contém informações divergentes da GIAM. Já em relação aos exercícios de 
2010 e 2011, entende que as penalidades mais específicas e que devem ser 
aplicadas são as previstas no art. 50, V, c, da Lei 1.287/2001, com redação dada 
pela Lei 2.253/2009, sugeridas no auto de infração. 

 
No entanto, compulsando os autos denota-se que o sujeito passivo 

realizou o pagamento do crédito tributário (fls. 187/188) anteriormente a prolação da 
sentença de primeira instância, o que extingue o crédito tributário e por sua a vez a 
própria reclamação tributária, conforme dispõe o art. 156, inciso I, do Código 
Tributário Nacional – CTN, senão vejamos: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
I – o pagamento; 

 
Ademais, versam os autos acerca de exigência de multa formal por 

descumprimento de obrigação acessória, razão pela qual imperioso a observância 
do disposto no § 1º do art. 113 do CTN, in verbis: 

 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
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§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

 
Neste sentido, tem se posicionado a remansosa jurisprudência pátria, 

vejamos: 
 

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO 
PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. 1. Ante a 
comprovação da quitação dos débitos fiscais discutidos neste 
mandado de segurança, deve ser expedida certidão negativa de 
débito em nome da empresa, ressalvada a existência de outros 
débitos, uma vez que o pagamento é causa de extinção do 
crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do C TN. 2. Remessa 
necessária improvida. (TRF-2 – REOMS: 200551040028405 RJ 
2005.51.04.002840-5, Relator: Desembargador Federal LUIZ 
ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 03/11/2009, QUARTA 
TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – 
Data::04/12/2009 - Página::189) (g.n) 
 
TRIBUTÁRIO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. DÉBITOS 
DEVIDAMENTE QUITADOS. DIREITO À CND E À EXCLUSÃO DO 
CADIN. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO 
COM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
1. Comprovada a quitação dos débitos em discussão, assiste à 
impetrante o direito à certidão negativa de débito e à exclusão de seu 
nome dos cadastros de inadimplência. Sentença mantida 2. Correta 
a extinção do processo com resolução de mérito, nos  termos do 
art. 269, II, do CPC, quando presente causa extinti va da 
obrigação, no caso, a liquidação do débito por meio  de 
pagamento. 3. Remessa oficial improvida. (TRF – PRIMEIRA 
REGIÃO – REOMS – 200534000315702/DF - OITAVA TURMA - 
Fonte DJ DATA: 3/8/2007, p. 225 - Relator DESEMBARGADOR 
FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA) (g.n) 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela reforma da decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o 
auto de infração nº 2012/003521 para julgar extinto o processo pelo pagamento, 
conforme preconiza o art. 156, inciso I, do CTN. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, reformar decisão de primeira instância, que 
julgou procedente em parte o auto de infração nº 2012/003521, para julgar extinto o 
processo pelo pagamento, haja vista que os créditos tributários foram pagos antes 
do julgamento. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy 
Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, João Alberto Barbosa 
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Dias, Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de 
setembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de setembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


