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ACÓRDÃO Nº:240/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500854
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7585
RECORRENTE: DISMOBRAS IMPORT. EXPORT. E DISTRIB. DE MOVEIS E 
ELTROD. LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de Obrigação Acessória – A não
apresentação de livros e documentos fiscais solicitados pelo agente do fisco, 
caracterizando embaraço a fiscalização, enseja na prevalência da autuação por 
descumprimento de obrigação acessória. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/002178 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$.100,00 (cem reais), e R$.30,00 (trinta reais), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya estava 
presente na sessão. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de maio de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada a recolher Multa Formal no valor de R$. 100,00 (cem 
reais), por descumprimento de obrigação acessória; por não ter apresentado os 
livros e documentos fiscais solicitados nas intimações, e no valor de R$. 30,00 (trinta 
reais), por não ter apresentado os arquivos em meio magnético, relativos aos livros 
fiscais: registro de saídas, entradas, apuração de ICMS e inventário de mercadorias, 
por descumprimento de obrigação acessória ao não atender as notificações.

O contribuinte requereu a prorrogação do prazo, tendo em vista a dificuldade 
da geração dos arquivos solicitados, sendo que em 10/12/2008, foi lavrado o Termo 
de Revelia.

Em sentença, a julgadora de primeira instância conheceu da impugnação 
apresentada, negou-lhe provimento e julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 
2008/002178, condenando o sujeito passivo do pagamento do credito tributário nos 
valores R$. 100,00 (cem reais), campo 4.11 e R$. 30,00 (trinta reais), campo 5.11, 
mais acréscimos legais.
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Intimado, via postal, da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, aduzindo: que a fundamentação do auto resume-se 
ao descumprimento de prazos, autenticação e forma de entrega de documentos 
fiscais, os quais foram solicitados em 12/12/2008, conforme documento de fls. 02, 
sendo que tais documentos foram entregues em data anterior, ou seja, em 
15/10/2008 e 26/11/2008.

Que não procede a alegação do fisco da inadequação do formato digital, 
requerendo a reforma da sentença, determinado a improcedência do auto de 
infração.

A Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instância.

O contribuinte muito embora intimado para apresentar a documentação 
solicitada, não cumpriu com sua obrigação acessória, caracterizando embaraço a 
fiscalização, assim, sujeito à penalidade de Multa Formal.

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais assim decidiu:

ACÓRDÃO Nº 287/2006 – EMENTA: Multa Formal. Não 
apresentação de livros e documentos fiscais solicitados 
por agente do fisco caracteriza embaraço a fiscalização. 
Lançamento procedente em parte. 

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/002178, e condenar o sujeito passivo do pagamento do credito tributário nos 
valores R$. 100,00 (cem reais), campo 4.11 e R$. 30,00 (trinta reais), campo 5.11, 
mais acréscimos legais.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


