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ACÓRDÃO Nº.:310/2008
PROCESSO Nº.: 2007/7160/500075
REEXAME NECESSÁRIO: 2.044
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: COMERCIAL CAÇULA LTDA.

EMENTA: Multa Formal. Denúncia sem consistência legal. Necessidade de 
individualizar a infração por exercícios. Nulo o lançamento na parte encaminhada a 
reexame necessário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº. 2007/001927 no valor de R$ 1.660,00 (um 
mil e seiscentos e sessenta reais), referente o campo 8.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 15 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
2.120,31 (dois mil cento e vinte reais e trinta e um centavos), referente a não 
escrituração das notas fiscais D-1 e M-1 nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 
2006, lançados nos contextos 4, 5, 6 e 7 respectivamente, constatado por meio do 
levantamento comparativo das saídas registradas com o documentário emitido. E 
em multa formal na importância de R$ 1660,00 (Hum mil seiscentos e sessenta 
reais), pela falta de escrituração de 83 notas fiscais D- 1 e M- 1, relativo ao periodo 
de 01/01/2003 à 31/12/2006.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia aos 15 dias do mês de maio de 2007.

A julgadora de primeira instância face à revelia julga o auto de infração 
procedente em parte condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 620,90 relativo ao contexto 4, R$ 1.294,11, relativo ao 
contexto 5, R$ 164,62, relativo ao contexto 6 e R$ 40,68 relativo ao contexto 7, 
aplicando-se as penalidades descritas nos campos 4.15, 5.15, 6.15 e 7.15, 
acrescidos de atualização monetária e juros de mora, previstos nos artigos 130 e 
131 da Lei 1.288/01, e nulo o valor de R$ 1.660,00, relativo ao contexto 6 do auto 
de infração.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifesta ao 
processo, sendo lavrado termo de não manifestação aos 17 dias do mês de março 
de 2008.

O Chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento ao feito 
tão somente ao valor de R$ 1.660,00 (Hum mil seiscentos e sessenta reais) 
relativo ao contexto 8. 

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
levantamento que fundamentou o descumprimento da obrigação acessória lançada 
no contexto 8, não está de acordo com o artigo 35 § 2º. Da Lei 1288/01, uma vez 
que as infrações não estão individualizadas por exercício, senão vejamos:

Art. 35. O auto de infração:

§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao 
mesmo sujeito passivo ou responsável, as 
exigências poderão ser formuladas em um só 
instrumento, desde que alcance e individualize 
todas as infrações, tributos e exercícios.

Face ao apresentado vejo ter agido corretamente a julgadora de primeira 
instância quando decidiu pela nulidade do contexto 8.

Portanto voto confirmando a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração nº. 2007/001927 no valor de R$ 1.660,00 (um mil e seiscentos e 
sessenta reais), referente o campo 8.11
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


