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ACÓRDÃO Nº:564/2008
PROCESSO N.º: 2007/6890/500052 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.188
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A

EMENTA: Multa Formal. Comunicação de uso do Sistema Eletrônico de 
Processamento de Dados devidamente autorizado. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/001014 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.440,00 (hum mil 
quatrocentos e quarenta reais). O Sr.Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e 
Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de Agosto 
de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e 
quarenta reais)  referente a multa formal por manter de forma irregular, a partir do 
dia em que se tornou obrigatório a sua manutenção e utilizou-os irregularmente 
durante o período de 01.01.2005 a 30.01.2007, os livros obrigatórios – Livro 
Registro de Apuração do ICMS, Livro Registro de Entrada e de Saída. 

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva com as seguintes alegações: que logo após a apresentação de pedido
de abertura de inscrição estadual da filial em Figueirópolis, foi protocolado junto à 
repartição fiscal competente o Pedido/Comunicação de Uso de Sistema para 
emissão de documentos fiscais e escrituração dos livros por processamento de 
dados, antes do início das atividades da Granol em Fiqueirópolis e autorizado 
pelo Delegado da Receita Estadual, alega ainda, que os livros fiscais foram 
emitidos em estrita observância às disposições dos artigos 282 e seguintes do 
RICMS/TO, e que o autuante não demonstrou o levantamento das operações que 
totalizaram ou serviram de base ao cálculo que fundamentou a aplicação da 
multa, impossibilitando a defesa. Requer seja declarado improcedente o auto de 
infração.
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A julgadora de primeira instância  conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  improcedente, absolvendo o sujeito 
passivo do crédito tributário constante na inicial. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, observa-se que as alegações do contribuinte, tem 
consistência, visto ter juntado aos autos documentos que comprovam a 
veracidade de suas afirmações. Desta forma, não há sustentação legal afirmar 
que a impugnante utilizava livros fiscais sem prévia autorização do Fisco, 
conforme a infração foi tipificada. A recorrente juntou o Pedido /Comunicação de 
Uso de Sistema dos Eletrônico de Processamento de Dados para os livros 
Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS, com 
autorização do Delegado da Receita Estadual à época, no dia 03.03.05, juntou 
também termo de Liberação de Uso de Documento Fiscal, relativo a nota fiscal 
M1-A, datado de 18.04.2005. 

Face ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento, confirmo a 
sentença em primeira instância e julgo improcedente o auto de infração nº 
2007/001014, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça 
básica.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
18 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


