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ACÓRDÃO No:   180/2017 
PROCESSO No:   2012/7000/500285 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.475 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2012/003713 
INTERESSADO:  LAJEADO ENERGIA S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.068.682-2 
RECORRIDA:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. É VEDADO APRESENTAR 

ARQUIVO REGISTRO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EFD – SPED. VALOR 
DIVERGENTE. PROCEDENTE EM PARTE. É procedente em parte a reclamação 
tributária, que exige multa formal na apresentação errônea de valor do registro com 
valor a maior do constante no documento fiscal – NFe, de saída de mercadoria energia 
elétrica, isenta e não tributada, em arquivo eletrônico EFD – SPED.  
 

 
RELATÓRIO 

 
 
A EMPRESA LAJEADO ENERGIA S/A foi autuada por meio de 

lançamento de oficio em auto de infração, na reclamação tributária multa formal, 
para o campo 4.11 - valor originário de R$ 8.817,77.  

 
Trás descrição no contexto de campo 4.1, alterada por termo de 

aditamento de fls. 30/31, em síntese, que, o sujeito passivo deverá recolher aos 
cofres do tesouro estadual, a importância de R$ 8.817,77, referente a multa formal, 
por registrar no livro de saída, no mês de março de 2010, a nota fiscal eletrônica nº 
459, no valor de R$ 440.888,30, e que na realidade o valor verdadeiro da operação 
é de r$ 40.888,30, caracterizando infração passível de aplicação de multa formal 
conforme Código Tributário Estadual, segue cópia do livro registro de saída do mês 
de março de 2010, fls. 03, relatório das notas fiscais eletrônicas do mês de março de 
2010, fls. 04 a 07 DANFE da nota fiscal nº 459, fls. 17. constatado na auditoria por 
meio de levantamento especial – operações registradas como não tributadas, anexo. 
referente ao exercício de 2010. 

 
Tipificou a infração em campo 4.13, alterada por meio de termo de 

aditamento as fls. 30/31, a que se leia: art. 44, inciso II c/c art. 46, § 2º do CTE, Lei 
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1.287/01. e novamente alterada por meio de termo de aditamento as fls. 38, a que 
se leia: art. 45, inciso XVII c/c art. 44, inciso v, alínea “b”, ambos da lei 1.287/01, 
onde postula:  

 
Art. 45.  É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
 
XVII – omitir informações prestá-las incorretamente ou apresentar 
arquivos e respectivos registros em meios magnéticos em desacordo 
com a legislação tributária; 
 
Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável; 
 
V - entregar ou apresentar ao Fisco: 
 
b – os arquivos, registros ou sistemas aplicativos em meios 
magnéticos; 
 
Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável; 
 
III - emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;  
 

O sujeito passivo está perfeitamente identificado, e foi devidamente 
intimado via postal AR correio deste auto de infração. 

 
E apresenta-se ao processo por meio de sua procuradora constituída, a 

pleitear sua defesa com impugnação. em síntese, sem prejuízo ao texto 
apresentado. De início, protocolizada a impugnação, seja ela manifestamente 
tempestiva.  

 
Em preliminar, nada alega.  
 
De mérito, que o auto de infração em comento não merece prosperar, vez 

que se encontra eivada de vicio material, por demonstrar inconsistência de 
informações que motivaram a lavratura do auto de infração. 

 
Ressalta que houve vício na quantificação ao considerar o valor de R$ 

440.888,30, para aplicar multa de 2%, sendo que o correto seria o valor de R$ 
40.888,30. 

 
Corroborando com esse entendimento chama atenção para decisões nos 

acórdãos a que descreve e cita acórdãos nº 152/2006, 173/2005, 151/2006. 
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Principiado por fim, do pedido de que seja acolhida a presente 

impugnação nos argumentos apresentados, e a nulidade do auto de infração.  
 
O processo é encaminhado à julgadora de primeira instância para sua 

análise e a sentenciar. que após sua aferição faz despacho ao autuante para 
saneamento do auto de infração. 

 
O autuante, atendendo ao despacho, procede com saneamento do item 

4.1- contexto, e 4.13 - infração, por meio de termo de aditamento de fls. 30/31. 
 
O sujeito passivo é intimado do termo de aditamento, e não comparece ao 

feito, lavrando-se o termo de revelia, porquanto deveria ser termo de inocorrência de 
manifestação. 

 
O processo retorna ao julgador de primeira instância, que entende não ter 

sido saneado a contendo o auto de infração, e novamente faz despacho para sua 
correção. 

 
Em substituição ao autuante, o auditor substituto, procede com as 

correções solicitadas, a conter novas redações para os campos 4.13 – infração e 
4.15- penalidade, através de termo de aditamento acostado as fls. 38. 

 
O sujeito passivo é intimado do termo aditivo, e comparece com seu 

causídico constituído em procuração, a pleitear defesa impugnatória. 
 
Em síntese processual descreve os fatos da autuação, devido ao termo 

de aditamento. 
 
Não alega preliminar. 
 
De mérito, da aplicação incorreta da multa, nota-se na redação do referido 

dispositivo, que a multa será aplicada sobre o valor da operação, pela entrega ou 
fornecimento de informações em meio magnético, eletrônico ou digital.  

 
No caso em tela a autuação baseia no fato da operação realizada seria de 

R$ 440.888,30, contudo declarada no livro de saídas em valor a menor de R$ 
40.888,30, em março de 2010. 

 
Todavia, ao contrário que aduz a autoridade fiscal, a nota fiscal nº 459 

emitida em março de 2010 (doc. 5) corresponde ao valor de R$ 40.888,30 e não ao 
valor de R$ 440.888,30, conforme indevidamente consignado na autuação. 
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Alega que, ocorre que o sujeito passivo ao preencher a sua GIAM (doc. 

06) por um lapso, imputou o valor incorreto de R$ 440.888,30, por um simples erro 
de digitação, acabou por repetir o número 4 no valor de R$ 40.888,30. 

 
Se aplicar o dispositivo legal mencionado sobre o valor real da operação, 

sendo a multa no valor não inferior de R$ 1.500,00. 
 
E, subsidiariamente, da busca pela verdade material dos fatos em matéria 

tributária e da redução da multa, observa-se assim, que a atividade administrativa, 
por força e em obediência ao principio da legalidade, deve buscar alcançar a 
verdade material. 

 
Pelo exposto, requer o cancelamento do auto de infração, ou 

subsidiariamente, seja reduzida a multa ao patamar de R$ 1.500,00. 
 
Advém, o julgador de primeira instância, em sentença singular, e 

apresenta seu relatório da impugnação, e em fundamentos de fato e de direito, não 
há preliminar, de mérito, entende que razão não assiste à autuada. e que, a peça 
inicial noticia a infração tipificada corretamente, onde cabe a cobrança da 
reclamação tributária, entendendo que a impugnante não apresentou provas 
necessárias para tornar a reclamação tributária ineficaz. 

 
Firma convencimento, o julgador, que tal raciocínio impugnatório 

apresentado não faz sentido. Veja que a reclamação tributária imputada pelo fisco, 
consiste nas condições de que o contribuinte emitiu a nota fiscal nº 459 de 
19.03.2010 no valor de R$ 40.888,30 e a escriturou no livro próprio de registro de 
saídas o valor de R$ 440.888,30, livro fiscal fls. 03, consequentemente informou em 
GIAM, suas declarações também com esse erro material. 

 
Ressalta ainda que as informações processadas de forma incorretas 

possam proporcionar, de acordo com seus registros fiscais e contábeis, vantagens 
ilícitas, como participação ao percentual do fundo de participação especial 
prefeituras, que podem acarretar prejuízos aos cofres públicos, relatórios não reais e 
inconsistentes, daí a necessidade do legislador em aplicar a penalidade para esses 
casos, no sentido de resguardar os efeitos desses tipos de procedimentos. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e julga 

ser procedente a reclamação tributária deste auto de infração. 
 
O sujeito passivo é devidamente intimado da sentença singular, em 

intimação pessoal e direta, da Agência de Atendimento de Miracema do Tocantins. 
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Em face de sentença proferida, pela procedência da exigência tributária, o 

sujeito passivo por meio de seus causídicos em procuração, não podendo concordar 
com o resultado, interpõe o presente recurso voluntário, aduzindo. 

 
Não apresenta preliminar. 
 
De mérito, em apertada síntese, sem prejuízo ao texto apresentado no 

apelativo de recurso, de inicial, reclama dos argumentos do julgador singular, “data 
vênia” não merece prosperar. É o que passa a demonstrar, contudo repisa e reprisa 
o causídico, as mesmas teses argumentativas alegadas em sua impugnação, já 
combatidas pelo julgador em sentença de primeira instância. 

 
No entanto deverão e serão apreciadas, de forma plena do contraditório e 

da ampla defesa. 
 
Perquirida a representação fazendária, que em sua análise, extrai-se de 

todo o exposto, em impugnação e da decisão em sentença singular, nas razões 
esposadas, para este recurso voluntário, que, na regra geral do contraditório, o ônus 
da prova é daquele que alega o fato, no entanto se o autor prova o fato, o silêncio do 
acusado passa a significar a veracidade do fato provado. Visto é que, não há 
existência de provas suficiente nos autos para comprovar as alegações da 
impugnante e ora recorrente. No exposto, manifesta-se pela manutenção da 
sentença singular, pela procedência da exigência tributária. 

 
 
 Em síntese o relatório, 
 
 

VOTO 
 

Vistos, analisados e discutidos o presente processo. tem-se que a 
fazenda pública estadual, reclama em lançamento efetuado através de termo de 
aditamento ao contexto do auto de infração, multa formal, relativo à informação 
prestada e apresentada em escrituração fiscal digital – EFD, no serviço público 
escrituração digital – SPED, ao ter registrado e escriturado no seu livro registro de 
saídas valor a maior que o indicado em nota fiscal eletrônica - NFe, na saída de 
mercadoria energia elétrica, não sujeita ao pagamento do imposto, isenta nesta 
operação. Constatado em levantamento especial, do demonstrativo de nota fiscal de 
saída de mercadoria, registrada em livro fiscal próprio EFD, do exercício de 2010. 

 
Vê-se que não há arguição de preliminar.  
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De mérito, o autuante, ao fixar o crédito tributário, de multa formal 

proveniente deste descumprimento de obrigação acessória, no registro e ou 
escrituração desta nota fiscal eletrônica, de forma irregular em livro próprio EFD, 
tipifica a infração prevista dos art. 45, XVII, c/c art. 44, incisoV, alínea “b”, lei 
1.287/01 (alterada pela lei 2.549/2011). 

 
Impõe-se para a multa formal na penalidade sugerida em art. 50, inciso V, 

alínea “c”, da lei 1.287/01 (redação dada pela lei 2.253/2009), “verbis”: 
 

Art. 50 . a multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
V– 2% do valor : 
 
c) da operação  pela entrega ou fornecimento de informações em 
meio magnético, eletrônico ou digital que impossibilitem a sua leitura 
ou que divirjam do estabelecido na legislação, não podendo ser 
inferior a R6$ 1.500,00, excetuadas as guias de informação e 
apuração do imposto; (redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
(grifos nosso). 
 

“Data máxima vênia”, a nossa discordância para com a decisão em 
sentença singular, é da confirmação a procedência em valor originário de campo 
4.11, do auto de infração, sendo que pedimos a modificação em ser procedente em 
parte desta exigência tributária.  

 
A modificação se dá em função da penalidade aplicada, advinda desta 

relatada nota fiscal eletrônica, em demonstrativo fiscal, de cuja venda da mercadoria 
isenta ou não tributada, escriturada com valor errôneo em EFD, para a qual atribuiu 
multa formal no percentual de 2% (dois por cento) ao valor tido como irregular, 
projetada da penalidade sugerida em art. 50, inciso V, alínea “c”, da Lei 1.287/01 
(redação dada pela Lei 2.253/2009), da qual se deve atender e ater ao seu 
mandamento maior ser; “do valor da operação”, conforme demonstrado no art. 50, 
acima descrito. 

 
Para tanto se busca justificar, que, o autuante ao trazer aos autos a 

motivação da reclamação, no descumprimento da obrigação em multa formal 
aplicando 2% no valor total de R$ 440.888,30, mas que, todavia, esquece ao 
informar tão simplesmente em termo de aditamento ao contexto do auto de infração, 
as fls. 30 dos autos, para o valor real da operação de R$ 40.888,30 (quarenta mil 
oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).  
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E nesse sentido o causídico trás com propriedade em recurso, sua 

alegação e argumentando, na redação do dispositivo em penalidade que: “a multa 
será aplicada no valor da operação”, e pede seja aplicado 2% no valor da operação 
de R$ 40.888,30, sendo não inferior a R$ 1.500,00, como justa causa a penalidade 
descrita. 

 
Outro fato que chama a atenção, na alegação do sujeito passivo, que, 

todavia, ao contrário que aduz a autoridade fiscal, a nota fiscal nº 459 emitida em 
março de 2010 (doc. 5) corresponde ao valor de R$ 40.888,30 e não ao valor de R$ 
440.888,30, conforme indevidamente consignado na autuação. Alega ainda que, 
ocorre que o sujeito passivo ao preencher a sua GIAM (doc. 06) por um lapso, 
imputou o valor incorreto de R$ 440.888,30, por um simples erro de digitação, 
acabou por repetir o número 4 no valor de R$ 40.888,30. 

 
Desse possível acidente, erro de digitação, vê-se, sobreveio uma soma 

em valor de R$ 400.000,00, (quatrocentos mil reais) a maior, para uma receita 
pretérita, (sem documento fiscal), de onde o autuante não a verificou contabilmente 
e não se buscou para esse processo. ficando, portanto prejudicada, haja vista até a 
própria denúncia do autuante, para com o contexto do auto de infração, em termo de 
aditamento, as fls.30. já explicitado anteriormente. 

 
De outra forma, imperativo é informar que nesta nota fiscal, trata-se de 

venda interestadual de energia elétrica para distribuição ou comercialização, em 
operação isenta ou não tributada. 

 
Ademais, para esta venda em operação interestadual, na nota fiscal 

eletrônica, a outro estado, o lançamento é propicio a esta reclamação tributária, mas 
que não ao valor acidentalmente indicado erroneamente. S.M.J. 

 
Desta forma é que sugerimos a compreensão da penalidade aposta em 

campos 4.15, deste auto de infração, para o seguinte tópico, ser: para que se leia no 
mandamento do art. 50, inciso V, alínea “c”, da lei 1.287/01 (redação dada pela Lei 
2.253/2009), a saber: 2% do valor da operação. 

 
É do conhecimento e sabido que, a obrigação tributária é principal ou 

acessória, bem como do fato gerador da obrigação acessória e disposição de lei em 
contrário, no postulado dos artigos 113, 114, 115, 116, do CTN, Lei 5.172/66. 

 
A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo. a obrigação 

acessória refere-se a deveres administrativos nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. a obrigação acessória, portanto, não 
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importa em pagamento de tributo. é apenas um meio de a autoridade administrativa 
controlar a forma pela qual foi determinado o montante do tributo. E de suas 
informações socioeconômicas administrativamente. 

 
Seu descumprimento gera imposição de Multa, que não é tributo. Embora 

seja uma prestação pecuniária compulsória, ela é uma sanção de ato ilícito que não 
se confunde com tributo, pela clara definição no art. 3º, do Código Tributário 
Nacional – CTN, Lei 5.172/66.  

 
Entretanto, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, 

converte-se em obrigação principal quanto ao pagamento da penalidade pecuniária, 
ou seja, da multa.  

 
O Código Tributário Nacional estabelece que, na ausência de normas 

expressas que se apliquem a determinado caso, a autoridade competente para 
aplicar a lei tributária poderá utilizar as seguintes técnicas de interpretação em 
direito, analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito 
público, equidade, conforme mandamento do art. 108, CTN, Lei 5.172/66, “verbis”: 

 
art. 108 . na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária utilizará 
sucessivamente, na ordem indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a equidade; 
§ 1º o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 
tributo não previsto na lei. 
§ 2º o emprego da equidade não poderá resultar na d ispensa de 
pagamento de tributo devido . (grifos negritado nosso) 
 

Destas a equidade significa que entre as várias interpretações possíveis 
para uma regra jurídica tributária a autoridade competente deve utilizar a mais 
benigna para o contribuinte, a mais justa e condizente com os valores atuais da 
sociedade, adequando a lei às circunstâncias. Entretanto, o emprego da equidade 
na interpretação da lei tributária não pode resultar na dispensa de pagamento de 
tributo previsto em lei, desde que devido pelo contribuinte. 

 
O artigo 112, do CTN, estabelece os casos em que a legislação tributária 

deve sempre ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte. Essa forma 
de interpretação deve ser realizada toda vez que a autoridade competente tiver 
dúvidas quanto: 
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I – à adequação do fato à norma jurídica, ou seja, se este realmente está 
regulado por determinada lei ou não; 

 
II – à natureza do fato ocorrido, suas circunstâncias, natureza e extensão 

de seus efeitos; 
 
III – à autoria do fato, a quem ele pode ser atribuído ou quanto à pessoa 

que pode ser punida; 
 
IV – à penalidade a ser aplicada ou à graduação dessa penalidade. (deve 

ser aplicada a penalidade mais branda). 
 
Esse é o postulado em artigo 112, “verbis”: 
 

art. 112.  A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em casos de dúvida quanto: 
I– à capitulação legal do fato; 
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza 
ou extensão dos seus efeitos; 
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
 
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.  
 

Pedagógica ou reparadora a multa formal é da discricionariedade do 
agente do fisco que a imputa ou não, a gradua em conformidade à extensão da 
lesão ou da gravidade do ato inobservado, invariavelmente, com base em provas 
diretas, como medida que visa salvaguardar os interesses da administração 
tributária. 

 
Constata-se que o lançamento encartado, por apresentar arquivos e 

respectivos registros em meios magnéticos, digital, EFD, em desacordo com a 
legislação, atende as legitimas pretensões da fazenda publica.  

 
A infração guarda correlação com as provas carreadas e necessárias ao 

cabal entendimento sobre a origem da reclamação tributária. e a penalidade em 
multa formal como fato gerador da obrigação acessória, assim seja declarada 
procedente em parte a exigência tributária. 

 
Diante de todo o exposto, conheço deste recurso voluntário, e dar-lhe 

parcial provimento, para acatar o percentual de 2% x o valor da operação de R$ 
40.888,30 = R$ 817,77, não podendo ser inferior a R$ 1.500,00. É que voto para 
reformar a decisão em sentença do julgador de primeira instância, que julgou 
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procedente no valor originário (campo 4.11) deste auto de infração; para julgar 
procedente em parte no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a 
exigência tributária constante desta peça basilar. 

 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe 
provimento parcial, para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte a reclamação tributária, alterando a penalidade para o Art. 
50, inciso X, alínea “d” da Lei 1.287/2001 , constante do auto de infração no 
2012/003713 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente parte do campo 4.11, mais 
os acréscimos legais e, improcedente o valor de R$ 7.317,77 (sete mil, trezentos e 
dezessete reais e setenta e sete centavos), referente parte do campo 4.11. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar 
Defante e Maria das Graças Vito da Silva Veloso. Presidiu a sessão de julgamento 
aos sete dias do mês de agosto de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos nove dias do mês de outubro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente  

 
 
 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno 

Conselheiro Relator 
 


