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ACÓRDÃO No: 030/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.491 
PROCESSO No: 2014/6040/502408 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
INTERESSADO: 

2014/001558 
RM COM ATAC DE PEÇAS E ACES. P VEÍCULOS 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.312-6 
RECORRENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
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. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração no 
2014/001558 constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial, referente às multas formais pela entrega dos arquivos de escrituração fiscal 
digital dos períodos de setembro a dezembro de 2012 e de abril a dezembro de 
2013 fora do prazo legal, totalizando o valor de R$ 26.000,00, conforme auto de 
infração (fls. 02/03). 

 
Foram anexados aos autos impressão dos arquivos de registros fiscais 

(fls.04/56). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal e edital 

apresentando impugnação tempestiva acompanhada de documentos alegando que 
entregou em tempo oportuno a escrituração fiscal digital referente a estes períodos e 
faz juntada do requerimento com a autorização do Delegado Regional Tributário em 
Palmas, datado de 08/05/14 para retificação da EFD nos períodos de setembro a 
dezembro de 2012 e abril a dezembro de 2013 e ao final pede a improcedência do 
auto de infração e o processo é remetido para julgamento (fls. 57/101). 

 
Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela improcedência 

do auto de infração e submetida à decisão à representação fazendária, esta se 
manifestou recomendando a manutenção da decisão e o processo foi remetido para 
julgamento (fls. 102/105). 
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 O sujeito passivo foi notificado da decisão e da manifestação da 
representação fazendária por via postal e fez juntada de comprovante de pagamento 
do auto de infração o processo foi remetido para o Contencioso Administrativo 
Tributário e remetido para julgamento (fls. 106/112). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos formalizados por meio do 

auto de infração no 2014/001558 é referente às multas formais pela entrega dos 
arquivos de escrituração fiscal digital dos períodos de setembro a dezembro de 2012 
e de abril a dezembro de 2013 fora do prazo legal, totalizando o valor de R$ 
26.000,00, conforme auto de infração (fls. 02/03). 

 
Ocorre que analisando a documentação constante dos autos e a decisão 

de primeira instância, não há alternativa senão concordar que a razão assiste ao 
sujeito passivo, pois realmente os arquivos foram recepcionados pela Secretaria da 
Fazenda (fls. 70/95) no prazo legal, bem como também se observa que o mesmo 
estava autorizado pelo órgão competente quanto à retificação dos referidos arquivos 
(fls. 96/100). 

 
Portanto, embora o sujeito passivo tenha efetuado o seu pagamento, 

conforme comprovante de pagamento (fls. 110) estando comprovado nos autos que 
a sua recepção ocorreu no prazo previsto na legislação tributária, não há que se 
falar em exigência tributária por descumprimento de obrigação acessória, assim 
como muito bem decidiu a primeira instância. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância que julgou improcedente as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração no 2014/001558 nos valores de: 

 
a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) – campo 4.11, e 
 
b) R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) – campo 5.11. 
 

É o voto. 
 
 

DECISÃO 
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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 o auto de infração no 
2014/001558 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao campo 4.11 e R$ 18.000,00 (dezoito mil 
reais), referente ao campo 5.11. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Regina Alves Pinto, 
Ademar Andrade Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima e Wagner Garcia de 
Souza. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e dois dias do mês de agosto de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato  

Conselheira relatora 
 


