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ACÓRDÃO Nº:276/2009
PROCESSO Nº: 2008/6420/500056
REEXAME NECESSÁRIO: 2606
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: A P GOMES

EMENTA: Multa Formal. Falta de Entrega dos Arquivos Magnéticos do SINTEGRA -
Não há de prevalecer a autuação ante a comprovação do cumprimento da obrigação 
pelo autuado.

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 de nº 2008/000637 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz os valores de R$.12.378,58 (doze mil, trezentos e 
setenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos), R$.10.047,14 (dez mil, quarenta e 
sete reais e quatorze centavos), R$.5.395,69 (cinco mil, trezentos e noventa e cinco 
reais e sessenta e nove centavos), e R$.2.885,02 (dois mil, oitocentos e oitenta e 
cinco reais e dois centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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: O contribuinte foi autuado em vários contextos:

4.1 – Deixou de entregar ou enviar ao fisco estadual, os arquivos constantes de 
informações utilizadas pelo sistema integrado de informações – SINTEGRA / ICMS, 
referente aos períodos de abril a setembro de 2003, conforme a declaração de 
inadimplência. Multa Formal no valor de R$. 12.378,58 (doze mil, trezentos e setenta 
e oito reais e cinqüenta e oito centavos).

5.1 – Deixou de entregar ou enviar ao fisco estadual, os arquivos constantes de 
informações utilizadas pelo sistema integrado de informações – SINTEGRA / ICMS, 
referente aos períodos de julho a setembro de 2004, conforme a declaração de 
inadimplência. Multa Formal no valor de R$. 10.047,14 (dez mil e quarenta e sete 
reais e quatorze centavos).

6.1 - Deixou de entregar ou enviar ao fisco estadual, os arquivos constantes de 
informações utilizadas pelo sistema integrado de informações – SINTEGRA / ICMS, 
referente aos períodos de novembro a setembro de 2005, conforme a declaração de 
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inadimplência. Multa Formal no valor de R$. 5.395,69 (cinco mil, trezentos e noventa 
e cinco reais e sessenta e nove centavos).

7.1 - Deixou de entregar ou enviar ao fisco estadual, os arquivos constantes de 
informações utilizadas pelo sistema integrado de informações – SINTEGRA / ICMS, 
referente aos períodos de novembro a dezembro de 2006, conforme a declaração de 
inadimplência. Multa Formal no valor de R$. 2.885,02 (dois mil, oitocentos e oitenta 
e cinco reais e dois centavos).

A empresa apresentou impugnação tempestiva, alegando que o auditor 
autuou a empresa, sem, contudo, intimá-la a apresentar a documentação devida, e 
que a autuação não tem fundamento legal, visto que foram entregues nas 
respectivas datas.

O julgador de primeira instância emite despacho, que em razão de fatos 
novos e provas apresentadas pela impugnante, necessariamente, impõe o dever da 
análise e/ou pronunciamento do autor do feito, sendo assim; determinou o retorno do 
processo ao autor para caso concorde se manifeste, e entendendo necessário e 
cabível providencie o saneamento dos autos.

O auditor que assinou a declaração de fls. 04 manifestou-se alegando que foi 
constatado que a empresa enviou ao Fisco Estadual os arquivos SINTEGRA 
referentes aos períodos de: abril a setembro de 2003; julho a setembro de 2004; 
novembro e dezembro de 2005 e novembro e dezembro de 2006, constatado pelo 
carimbo eletrônico que consta a numeração do protocolo TED 0067783; 0086246; 
0174984; 0279621 e 0368200, e que em relação aos anos de 2003 e 2004 estes 
não constam no SINTEGRA/SIAT, em razão desses arquivos não terem sido lidos 
pelo programa e que as cópias desses arquivos não foram guardadas em “back up”.

Que contrariando o que foi declarado na folha quadro, foi cometido erro por 
não observar:
- o arquivo de outubro de 2006 e outubro de 2005 compreendiam os meses de 
novembro e dezembro;
- os arquivos compreendidos entre os períodos de abril a setembro de 2003 e julho a 
setembro de 2004, não tiveram seus dados inseridos no SINTEGRA/SIAT, opinando 
que a empresa não deve ser autuada, visto ter cumprido sua obrigação tributária 
acessória.

Em sentença, o julgador de primeira instância, conheceu da impugnação 
apresentada, deu-lhe provimento na íntegra, e, no mérito, julgou IMPROCEDENTE o 
auto de infração nº 2008/000637, absolvendo o sujeito passivo do pagamento do 
credito tributário nos valores de R$. 12.378,58 (doze mil, trezentos e setenta e oito 
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reais e cinqüenta e oito centavos), campo 4.11; R$. 10.047,14 (dez mil e quarenta e 
sete reais e quatorze centavos), campo 5.11; R$. 5.395,69 (cinco mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), campo 6.11, e R$. 2.885,02 
(dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), campo 7.11.

A Representação Fazendária recomendou pela confirmação da decisão de 
primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte requereu o arquivamento do processo.

Através do despacho do Chefe do CAT de fls. 33, que considerando que os 
valores absolvidos são superiores a R$. 1.000,00, que observando o Parágrafo 
único do art. 58, da Lei 1.288/2001, estão sujeitos a duplo grau de jurisdição.

Não foi observado pelo autuante de que o contribuinte tinha cumprido com 
sua obrigação tributária acessória, conforme atestado com o documento de fls. 
24/25.

Do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para, confirmando a 
sentença de primeira instância, julgar improcedente ao auto de infração nº 
2008/000637, absolver o sujeito passivo do pagamento do credito tributário nos 
valores de R$. 12.378,58 (doze mil, trezentos e setenta e oito reais e cinqüenta e 
oito centavos),  campo 4.11;  R$. 10.047,14 (dez mil e quarenta e sete reais e 
quatorze centavos), campo 5.11; R$. 5.395,69 (cinco mil, trezentos e noventa e 
cinco reais e sessenta e nove centavos) campo 6.11, e R$. 2.885,02 (dois mil 
oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), campo 7.11.

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


