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ACÓRDÃO No: 

 
217/2017 

PROCESSO No: 2015/6860/501676 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/004628 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.553 
INTERESSADO:  FALCÃO SUPERMERCADOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.418.124-5 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

MULTA FORMAL. FALTA DE AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS DE 
ESCRITURAÇÃO FISCAIS DIGITAIS – EFD. IMPROCEDENTE – É improcedente a 
reclamação tributária que exige do sujeito passivo cumprimento de obrigação não 
prevista na legislação vigente. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio do auto de infração nº 
2015/004628, constituiu crédito tributário contra o contribuinte qualificado na peça 
inicial, referente à MULTA FORMAL pela falta de autenticação dos livros de 
escrituração fiscal digital por 36 períodos mensais (livros de registro de entrada, 
saída e apuração do ICMS) do período de 2011, conforme auto de infração (fls 
02/03). 

 
Foram anexadas ao presente processo os demonstrativos dos créditos 

tributários, relatório de consulta SPED e solicitação para o envio do auto de infração 
e documentos gerados ao contribuinte via postal (fls. 04/08). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls 
09/10), apresentando impugnação acompanhada de documentos (fls 11/22). 

 
Em suas razões alega ser pessoa habilitada no comércio varejista, de boa 

reputação, gerando 430 empregos diretos e que a manutenção da presente 
autuação restará em prejuízo, principalmente porque a penalidade mencionada se 
refere a falta de autenticação, nos prazo regulamentares dos livros fiscais 
escriturados por processamento eletrônico de dados e não transmissão eletrônica de 
dados que é o caso do SPED fiscal e dessa forma entende que a cobrança é 
indevida e por fim que a empresa não pratica nenhum ato ilícito reque seja julgada 
procedente sua impugnação e decretada à nulidade do auto de infração (fls.11/13). 

 
Foram juntados atos de constituição da empresa, do Boletim de 

informações cadastrais e documentos pessoais (fls.14/22). 
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Foi proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela 

improcedência do auto de infração Nº 2015/004628, ABSOLVENDO o sujeito 
passivo do pagamento do crédito tributário no campo 4.11 no valor de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais).  

 
Sendo esta submetida à apreciação do Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais e dada vista a Representação Fazendária esta se manifestou pela 
confirmação da sentença de primeiro instancia (fls. 28/29). 

 
Notificado o sujeito passivo da manifestação da Representação da 

Fazendária o mesmo não compareceu ao feito, sendo lavrado termo de inocorrência 
de manifestação e o processo retornou ao CAT (fls. 32/33). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

inicial trata-se de multa formal pela falta de autenticação dos livros de escrituração 
fiscal digital. 

 
A Escrituração Fiscal Digital – EFD foi instituída pelo Convênio ICMS nº 

143/2006 e substitui a escrituração e impressão dos livros de registros de entradas, 
saídas, apuração do ICMS, inventário e demais livros fiscais. 

 
O recibo de transmissão dos referidos arquivos substitui a autenticação 

dos mesmos, efetuada pela Delegacia Regional Tributária. 
 
No ilícito descrito na inicial, o autor do procedimento quer cobrar multa 

formal por descumprimento de obrigação acessória da EFD por falta de autenticação 
dos livros. Entretanto, não existe previsão legal para a prática de tal ato. 

 
Deste modo, entendo que o sujeito passivo não infringiu a legislação 

tributária. O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais tem decisão sobre o 
assunto. 

 

ACÓRDÃO Nº: 030/2017 - EMENTA: MULTA FORMAL. 
TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS. RETIFICAÇÃO 
AUTORIZADA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA NO PRAZO. 
IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - É improcedente o 
auto de infração quando comprovado que a transmissão dos 
arquivos foi efetuada no prazo legal. 
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Por todo o exposto, voto pela manutenção da decisão singular que julgou 
improcedente o auto de infração no 2015/004628 absolvendo o sujeito passivo da 
multa formal descrita na inicial.  

 
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, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, que julgou improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração de no 2015/004628 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao campo 4.11. O 
Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira, José Cândido de Moraes, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, 
Edson José Ferraz e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de 
julgamento aos onze dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


