
 
 
                                                                                        
                                                                                       
 

 

 
ACÓRDÃO No:                               
PROCESSO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA  
 
 
ICMS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA FORMAL. IMPROCEDENTE. 
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E AMPARO LEGAL. Incabível a cominação 
imputada ao sujeito passivo pela não
saídas em meio eletrônico quando à época a legislação não 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 201
multas formais pela não entrega
os registros dos livros fiscais de saídas
conforme valores lançados nos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

 
Anexaram

Documento de Informações Fiscais 
 

A autuada foi intimada do auto de infração 
eapresentou impugnação, tempestiva, com as seguintes alegações (fls. 10/13)

 

 
Em fls. 14/22 f

intimação para a entrega d
levantamentos diversos 
optantes do Simples Nacional, Termos de 
fiscais de Entradas e de Saídas do respectivo exer
Cadastrais –BIC e listagem de e
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                               020/2016 
   2011/6140/500216 

VOLUNTÁRIO No:   3.426 
AUTO DE INFRAÇÃO No:             2011/000425 

             M.S AUTOMOTIVA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.060.319-6 

             FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA FORMAL. IMPROCEDENTE. 
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E AMPARO LEGAL. Incabível a cominação 
imputada ao sujeito passivo pela não-entrega de livros fiscais de entrada e de 
saídas em meio eletrônico quando à época a legislação não 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/000425, para reclamar do contribuinte 
multas formais pela não entrega à fiscalização de arquivos magnéticos contendo 

registros dos livros fiscais de saídas e de entradas dos exercícios de 2006
conforme valores lançados nos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

Anexaram-se aos autos declaração do sujeito passivo, intimação e o 
Documento de Informações Fiscais – DIF (fls. 04/07). 

A autuada foi intimada do auto de infração 
apresentou impugnação, tempestiva, com as seguintes alegações (fls. 10/13)

“Que não vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto de 
infração; que o auditor solicitou a documentação
enviados por e-mail; que estranhamente o auditor exigiu que 
assinasse uma declaração de que não tinha recebido os arquivos”

Em fls. 14/22 fez a juntada de cópia do auto de infração
para a entrega de livros e documentos, declaração

diversos referentes ao exercício autuado
optantes do Simples Nacional, Termos de Abertura e de Encerramento dos livros 

ntradas e de Saídas do respectivo exercício, Bole
BIC e listagem de e-mail enviados. 
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LTDA ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA FORMAL. IMPROCEDENTE. 
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E AMPARO LEGAL. Incabível a cominação 

entrega de livros fiscais de entrada e de 
saídas em meio eletrônico quando à época a legislação não os exigia. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
contribuinte acima qualificado as 
de arquivos magnéticos contendo 

dos exercícios de 2006, 
conforme valores lançados nos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

declaração do sujeito passivo, intimação e o 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal(fls. 08) 
apresentou impugnação, tempestiva, com as seguintes alegações (fls. 10/13). 

“Que não vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto de 
a documentação e os livros foram 

mail; que estranhamente o auditor exigiu que 
assinasse uma declaração de que não tinha recebido os arquivos”. 

auto de infração em apreço, de 
, declaração de sua lavra, IDNR, 

referentes ao exercício autuado, IANR, consulta de 
bertura e de Encerramento dos livros 

cício, Boletim de Informações 



 
 
                                                                                        
                                                                                       
 

 

 
O processo foi devolvido 

para dizer o que segue:
 

Em sentença de fls. 
 

 
Colacionou 

provimento para julg
sujeito passivo dos valores lançados na inicial
COCRE por se tratar de valores acima de sua alçada.

 
Em manifestação de fls. 

íntegra a decisão de primeira instância
 

Nos termos do art. 5º
Geral do Estado manifestou
 

É o relatório.
 

 
 
 

Publicado no Diário Oficial de nº 4.574 de 07 de março de 2016

                                                                                         
                                                                                                   Contencioso Administrativo

O processo foi devolvido ao autuante que emitiu o parecer de fls. 63/64 
para dizer o que segue: 

“Foram solicitados os livros em meio físico e eletrônico sendo que
os arquivos eletrônicos com registros fiscais referente a 2006 não 
haviam sido entregues. O contribuinte, juntamente com o 
responsável técnico pela contabilidade
apresentação foi motivada pelo fato de não mais existirem em 
função de mudança de programa ou software, vez que 
assistência técnica anterior que prestava serviço ao escritório de 
contabilidade não conseguiu recuperá-los”
 
 

tença de fls. 74/76 a julgadora de primeira instância aduz que:

“Os contextos descrevem o não fornecimento (entrega) dos 
arquivos contendo os registros fiscais de 2006 em meio eletrônico. 
Contudo, a autuada comprovou que tais arquivos foram enviados 
para o e-mail fornecido pelo autor do procedimento
infração existe, trata-se de embaraço ao exercício da fiscalização 
por não atendimento à intimação, haja vist
fiscais foram apresentados e devidamente autenticados pela 
Delegacia Regional Tributária, conforme Termos de Abertura e 
Encerramento à fls. 43/48. Em se tratand
artigos tipificados como infrações como 
aplicadas estão equivocados, assim como os valores autuados. 
Com isto, declaro NULO o auto de infração às fls
termos do art. 29 da Lei nº 1.288/01”. 

lacionou Acórdão pertinente, conheceu da impugnação
julgar NULO o auto de infração no 2011/00

dos valores lançados na inicial. Submeteu sua decisão ao crivo do 
COCRE por se tratar de valores acima de sua alçada. 

Em manifestação de fls. 77/81 o Representante Fazendário
de primeira instância. 

os termos do art. 5º-B, IV da lei estadual nº 1.288/2001 a
Geral do Estado manifestou-se em concordância ao parecer

É o relatório. 
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ao autuante que emitiu o parecer de fls. 63/64 

“Foram solicitados os livros em meio físico e eletrônico sendo que 
os arquivos eletrônicos com registros fiscais referente a 2006 não 
haviam sido entregues. O contribuinte, juntamente com o 
responsável técnico pela contabilidade, declarou que a não 
apresentação foi motivada pelo fato de não mais existirem em 

dança de programa ou software, vez que a 
assistência técnica anterior que prestava serviço ao escritório de 

los”. 

a julgadora de primeira instância aduz que: 

fornecimento (entrega) dos 
arquivos contendo os registros fiscais de 2006 em meio eletrônico. 
Contudo, a autuada comprovou que tais arquivos foram enviados 

mail fornecido pelo autor do procedimento”. Se alguma 
ao exercício da fiscalização 

intimação, haja vista, que referidos livros 
fiscais foram apresentados e devidamente autenticados pela 
Delegacia Regional Tributária, conforme Termos de Abertura e 
Encerramento à fls. 43/48. Em se tratando de embaraço, tanto os 

como os das penalidades 
aplicadas estão equivocados, assim como os valores autuados. 
Com isto, declaro NULO o auto de infração às fls. 02/03, nos 

nheceu da impugnação, deu-lhe 
/000425, absolvendo o 

Submeteu sua decisão ao crivo do 

o Representante Fazendário endossa na 

B, IV da lei estadual nº 1.288/2001 a Procuradoria 
se em concordância ao parecer da REFAZ (fls.87). 



 
 
                                                                                        
                                                                                       
 

 

 
 
VOTO 
 

 
Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência

e 5.11, são de Multa Formal pela não
2006 (entradas e saídas) em meio eletrônico
 

Tem-se nos 
meio físico e eletrônico
exercício de 2006, elaborados à partir dos liv

 
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, as obrigações 
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 obrigação tributária. Se verificada a existência do
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 
previsão da lei. 

 
      Temos aqui ambiguidade ou sinais invertidos? 

não foram entregues ao mesmo tempo em que o auditor elaborou vários 
levantamentos com base no que disse não ter recebido.

 
Disse a sentenciante:
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Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência
ulta Formal pela não-entrega de livros fiscais do 

2006 (entradas e saídas) em meio eletrônico. 

se nos autos a Intimação de fls. 05 em que se pedem os livros em 
meio físico e eletrônico. Tem-se, igualmente, levantamentos diversos relativos ao 
exercício de 2006, elaborados à partir dos livros entregues em meio físico.

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, as obrigações 

as 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, 

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

Temos aqui ambiguidade ou sinais invertidos? N
não foram entregues ao mesmo tempo em que o auditor elaborou vários 
levantamentos com base no que disse não ter recebido. 

Disse a sentenciante: 
 
“Os contextos descrevem o não fornecimento (entrega) dos 
arquivos contendo os registros fiscais de 2006 em meio eletrônico. 
Contudo, a autuada comprovou que tais arquivos foram enviados 
para o e-mail fornecido pelo autor do procedimento
 
Se alguma infração existe, trata-se de embaraço ao exercício da 
fiscalização por não atendimento à intimação, h
referidos livros fiscais foram apresentados e devidamente 
autenticados pela Delegacia Regional Tributária, conforme Termos 
de Abertura e Encerramento à fls. 43/48. Em se tratando de 
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Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigênciasdos campos 4.11 
entrega de livros fiscais do exercício de 

autos a Intimação de fls. 05 em que se pedem os livros em 
se, igualmente, levantamentos diversos relativos ao 

ros entregues em meio físico. 

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 
as 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, 

ra dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum 

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 

Narrativas de que livros 
não foram entregues ao mesmo tempo em que o auditor elaborou vários 

Os contextos descrevem o não fornecimento (entrega) dos 
de 2006 em meio eletrônico. 

Contudo, a autuada comprovou que tais arquivos foram enviados 
mail fornecido pelo autor do procedimento”. 

se de embaraço ao exercício da 
fiscalização por não atendimento à intimação, haja vista, que 
referidos livros fiscais foram apresentados e devidamente 
autenticados pela Delegacia Regional Tributária, conforme Termos 
de Abertura e Encerramento à fls. 43/48. Em se tratando de 



 
 
                                                                                        
                                                                                       
 

 

 
À época dos fatos a legislação não previa a obrigatoriedade da entrega 

dos livros em meio eletrônico.

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

                   

Dessa forma, forçoso concluir que a cominação imputada ao sujeito 
passivo é indevida por falta de motivação
pela REFORMA da decisão singular
reclamação à fim de absolver o sujeito da passivo dos valores lançados nos 
campos 4.11 e 5.11
 

É como voto.
 
 

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

processo decidiu, no mérito
decisão de primeira instância para julgar improcedentes as reclamações tributárias 
constante do auto de infração n
imputação que lhe faz nos valores de R$ 26.60
nove reais e quarenta e um centavos), referente ao c
(vinte mil, noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), referente ao 
5.11. O Senhor Hyun
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros
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embaraço, tanto os artigos tipificados como infrações como 
penalidades aplicadas estão equivocados, assim como os valores 
autuados”. 

À época dos fatos a legislação não previa a obrigatoriedade da entrega 
dos livros em meio eletrônico. Lei 1.287/01: 

 

Seção XVIII - Das Obrigações dos Contribuintes e dos 
Responsáveis 

   
Subseção I - Das Obrigações

   
São obrigações do contribuinte e do responsável:

I – inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado 
do Tocantins – CCI-TO, e manter-se atualizado, na conformidade 
do regulamento; (Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08).
  

                   (...) 
V - entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11).
   
b) arquivos, registros e sistemas aplicativos em meios magnético, 
óptico, eletrônico, digital ou similar; (Redação dada pela Lei 2.549 
de 22.12.11). 
  

Dessa forma, forçoso concluir que a cominação imputada ao sujeito 
passivo é indevida por falta de motivação e amparo legal, razão pela qual, 

REFORMA da decisão singular para pugnar pela IMPROCEDÊNCIA
à fim de absolver o sujeito da passivo dos valores lançados nos 

campos 4.11 e 5.11. 

É como voto. 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 

decisão de primeira instância para julgar improcedentes as reclamações tributárias 
constante do auto de infração no 2011/000425 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 26.609,41 (vinte e seis mil, seiscentos e 
nove reais e quarenta e um centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 20.096,53 
(vinte mil, noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), referente ao 

enhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda 
articiparam da sessão de julgamento os conselheiros
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embaraço, tanto os artigos tipificados como infrações como os das 
penalidades aplicadas estão equivocados, assim como os valores 

À época dos fatos a legislação não previa a obrigatoriedade da entrega 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos 

Das Obrigações 

São obrigações do contribuinte e do responsável: 

se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado 
se atualizado, na conformidade 

Lei 2.006 de 17.12.08). 

entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
(Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 

arquivos, registros e sistemas aplicativos em meios magnético, 
(Redação dada pela Lei 2.549 

Dessa forma, forçoso concluir que a cominação imputada ao sujeito 
, razão pela qual, somos 

para pugnar pela IMPROCEDÊNCIA da 
à fim de absolver o sujeito da passivo dos valores lançados nos 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
em reexame necessário, reformar a 

decisão de primeira instância para julgar improcedentes as reclamações tributárias 
1/000425 e absolver o sujeito passivo da 

(vinte e seis mil, seiscentos e 
ampo 4.11 e R$ 20.096,53 

(vinte mil, noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), referente ao campo 
Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública 

articiparam da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, 



 
 
                                                                                        
                                                                                       
 

 

Felipe Falcão de Lima
Pincinato e Regina Alves Pinto
mês de dezembro de 201

 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, ao 
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Felipe Falcão de Lima, José Cândido de Moraes, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato e Regina Alves Pinto. Presidiu a sessão de julgamen

de 2015, o conselheiro Suzano Lino Marques.

PLENÁRIO 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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José Cândido de Moraes, Paloma Arruda Ferreira 
Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do 

Suzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
de 2016. 


