
 
 
                                                                                 
                                                                                        
 

 

 
ACÓRDÃO No:                    
PROCESSO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO 
RECORRENTE: 
RECORRIDA: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
 
 
EMENTA  
 
 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. PROCEDENTE. Sujeita
transmitir ao fisco, no prazo legal, a Escrituração Fiscal 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 201
multa formal pela não apresentação
Escrituração Fiscal Digital referente ao período de janeiro à dezembro de 201

 
Anexaram

Escrituração Digital
 

A autuada foi intimada do auto de infração 
tempestivamente,apresent
09/11): 

 

Fez juntada de 
alteração contratual e procuração (fls. 12/2

 
Adveio a decisão singular em que 

sentença às (fls.28/
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                               017/2016 
   2015/6040/501479 

CURSO VOLUNTÁRIO No:       8.291 
AUTO DE INFRAÇÃO No:              2015/000795 

             UNIBOM DIST. ALIMENTOS LTDA
             FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL No:   29.058.522-8 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. PROCEDENTE. Sujeita-se à multa formal o contribuinte que não 
transmitir ao fisco, no prazo legal, a Escrituração Fiscal Digital 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2015/000795, para reclamar do contribuinte 

a não apresentação/entrega dos arquivos eletrônicos da EFD 
Escrituração Fiscal Digital referente ao período de janeiro à dezembro de 201

Anexaram-se aos autos intimação e consultas ao Sistema Público d
Escrituração Digital (fls. 04/06).  

A autuada foi intimada do auto de infração por 
apresentou impugnação, com as seguintes alegações (fls. 

Que as transmissões em questão foram realizadas via GIAM e, 
posteriormente, via SPED, conforme recibos de entrega de 
escrituração fiscal em anexo; que não ho
obrigação principal; que os valores apurados a título de ICMS 
foram devidamente recolhidos e que a omissão na transmissão da 
escrituração apresenta-se como erro meramente formal.
 

Fez juntada de recibos de entrega de escrituração fiscal digital, 
alteração contratual e procuração (fls. 12/26). 

Adveio a decisão singular em que a julgadora de primeira instância, em 
/30), aduz que:  
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UNIBOM DIST. ALIMENTOS LTDA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
à multa formal o contribuinte que não 

igital – EFD. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
contribuinte acima qualificado a 

/entrega dos arquivos eletrônicos da EFD – 
Escrituração Fiscal Digital referente ao período de janeiro à dezembro de 2013. 

intimação e consultas ao Sistema Público de 

por via postal (fls. 08)e, 
impugnação, com as seguintes alegações (fls. 

as transmissões em questão foram realizadas via GIAM e, 
posteriormente, via SPED, conforme recibos de entrega de 
escrituração fiscal em anexo; que não houve desrespeito à 
obrigação principal; que os valores apurados a título de ICMS 
foram devidamente recolhidos e que a omissão na transmissão da 

se como erro meramente formal. 

recibos de entrega de escrituração fiscal digital, 

julgadora de primeira instância, em 



 
 
                                                                                 
                                                                                        
 

 

 

 
Colacionou a legislação de regência, co

lhe provimento e julgou 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento 
mil reais) lançados no campo 4.11 
acréscimos legais. 
 

 Em sede de 
repisa seus argumentos de defesa, conforme fls. 3
 
                   Em manifestação de fls. 
na íntegra a decisão prolatada

 
É o relatório.

 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. 
apresentação/transmissão da EFD 
período de janeiro à dezembro de 201

 
Trata-se de obrigação acessória 

da Administração Tributária, 
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As transmissões da EFD somente foram efetuadas em 
09.04.2015 e 10.04.2015 (fls. 12/23), quando já havia extrapolado 
o prazo de 48 horas concedido na intimação de fls. 04 e após a 
lavratura do auto de infração. Ainda que se trate de 
acessória e que o ICMS tenha sido recolhido tempestivamente, o 
contribuinte deve cumprir com todas as obrigações estabelecidas 
na legislação tributária. A omissão caracteriza seu 
descumprimento e é passível de multa formal.
Sistema Público de Escrituração Digital, no sítio da Receita 
Federal consta que a autuada está obrigada à entrega da EFD 
desde 01.01.2010. 

lacionou a legislação de regência, conheceu da impugnação, 
lhe provimento e julgou procedente o auto de infraçã
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento de R$ 24.000,00

) lançados no campo 4.11 com a penalidade do campo 4.15, mais 
 

sede de recurso voluntário, tempestivo e legítimo, o sujeito passivo 
repisa seus argumentos de defesa, conforme fls. 33/35. 

manifestação de fls. 38/39a Representação
íntegra a decisão prolatada. 

É o relatório. 

Vistos, analisados e discutidos os autos. Émulta formal pela 
/transmissão da EFD – Escrituração Fiscal Digital referente ao 

período de janeiro à dezembro de 2013. 

se de obrigação acessória insculpida na legislação
da Administração Tributária, Lei nº 1.287/2001, in verbis: 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável
 
(...) 
 

XXVI - transmitir a escrituração fiscal digital, quando obrigatória, 
nas condições e nos prazos previstos na legislação 
tributária. (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11).
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As transmissões da EFD somente foram efetuadas em 06.04.2015, 
), quando já havia extrapolado 

o prazo de 48 horas concedido na intimação de fls. 04 e após a 
lavratura do auto de infração. Ainda que se trate de obrigação 
acessória e que o ICMS tenha sido recolhido tempestivamente, o 
contribuinte deve cumprir com todas as obrigações estabelecidas 
na legislação tributária. A omissão caracteriza seu 
descumprimento e é passível de multa formal. Que em consulta ao 

tema Público de Escrituração Digital, no sítio da Receita 
Federal consta que a autuada está obrigada à entrega da EFD 

nheceu da impugnação, negou-
de infração nº 2015/000795 

24.000,00 (vinte e quatro 
com a penalidade do campo 4.15, mais 

ecurso voluntário, tempestivo e legítimo, o sujeito passivo 

ção Fazendária endossa 

multa formal pela não 
Escrituração Fiscal Digital referente ao 

insculpida na legislação no interesse 

44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 

transmitir a escrituração fiscal digital, quando obrigatória, 
nas condições e nos prazos previstos na legislação 

(Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 



 
 
                                                                                 
                                                                                        
 

 

Também o 
dispõe sobre a obrigatoriedade da

  

  

 
Tem-se nos 

sua obrigação quanto 
horas dado na intimaç

 

 
                    As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
da Administração Tributária no controle das 
assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 
órbita. 
 

        O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na 
lei, por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, 
é suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum 
outro evento para criar a obrigação de dar.
 

        O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 
previsão da lei. 

 
Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções da 

julgadora singular para 
24.000,00 conforme indicado na inicial, mais acréscimos legais.
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Também o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06 
dispõe sobre a obrigatoriedade da entrega da EFD: 

Art. 384-E.  A Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório, a 
partir de 1o de janeiro de 2011, para os contribuintes do ICMS 
inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado.
pelo Decreto 5.060 de 09.06.14). 

Redação Anterior: (2) Decreto 4.222, de 29.12.10
Art. 384-E.  A Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório, a 
partir de 1o de janeiro de 2011, para todos os contribuintes do
ICMS, exceto os que estiverem enquadrados no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Nacional, de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que recolha o ICMS na forma deste regime. 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

se nos autos a comprovação de que o sujeito passivo descumpriu
sua obrigação quanto à transmissão, inclusive, fazendo-a após o prazo de 48 
horas dado na intimação que lhe fora dirigida. Nas palavras da sentenciante:

“As transmissões da EFD somente foram efetuadas em 
06.04.2015, 09.04.2015 e 10.04.2015 (fls. 12/23)
extrapolado o prazo de 48 horas concedido na intimação de fls. 04 
e após a lavratura do auto de infração”. 

As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
da Administração Tributária no controle das operações e prestações
assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 

O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na 
lei, por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, 
é suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum 
outro evento para criar a obrigação de dar. 

O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 

Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções da 
julgadora singular para condenar o sujeito passivo ao pagamento do valor de R$ 
24.000,00 conforme indicado na inicial, mais acréscimos legais.
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Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06 

A Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório, a 
de janeiro de 2011, para os contribuintes do ICMS 

de Contribuintes do Estado. (Redação dada 

Redação Anterior: (2) Decreto 4.222, de 29.12.10 
A Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório, a 

partir de 1o de janeiro de 2011, para todos os contribuintes do 
ICMS, exceto os que estiverem enquadrados no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 
Nacional, de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de 

que recolha o ICMS na forma deste regime. 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10). 

o sujeito passivo descumpriu 
a após o prazo de 48 

. Nas palavras da sentenciante: 

As transmissões da EFD somente foram efetuadas em 
06.04.2015, 09.04.2015 e 10.04.2015 (fls. 12/23), quando já havia 
extrapolado o prazo de 48 horas concedido na intimação de fls. 04 

As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
operações e prestações para 

assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 

O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na 
lei, por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, 
é suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum 

O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
obrigação tributária. Se verificada a existência dos 

pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 

Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções da 
ao pagamento do valor de R$ 

24.000,00 conforme indicado na inicial, mais acréscimos legais. 



 
 
                                                                                 
                                                                                        
 

 

 
É como voto.
 

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

processo decidiu, no mérito, por unanimidade,
negar-lhe provimento, para confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração nº 2015/000795 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valo
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente ao campo 4.11. A Representante 
Fazendária Edilene Miriam de Souza fez sustentação oral pela
Participaram da sessão de julgamento os 
Falcão de Lima, José Cândido de Moraes, Regina Alves Pinto, Paloma Arruda 
Ferreira Pincinato e Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de 
julgamento, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2015, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, ao 
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É como voto. 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 

lhe provimento, para confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração nº 2015/000795 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valo

(vinte e quatro mil reais), referente ao campo 4.11. A Representante 
Fazendária Edilene Miriam de Souza fez sustentação oral pela
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel
Falcão de Lima, José Cândido de Moraes, Regina Alves Pinto, Paloma Arruda 
Ferreira Pincinato e Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de 
julgamento, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2015, o conselheiro Suzano 

RIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, ao 01 dia do mês de março de 201

Suzano Lino Marques 
         Presidente 

     Rui José Diel 
Conselheiro Relator 
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Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
cer do recurso voluntário e 

lhe provimento, para confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração nº 2015/000795 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 

(vinte e quatro mil reais), referente ao campo 4.11. A Representante 
Fazendária Edilene Miriam de Souza fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 

onselheiros Rui José Diel, Felipe 
Falcão de Lima, José Cândido de Moraes, Regina Alves Pinto, Paloma Arruda 
Ferreira Pincinato e Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de 
julgamento, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2015, o conselheiro Suzano 

RIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
de 2016. 


