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ACÓRDÃO Nº:341/2009
PROCESSO Nº: 2008/6880/500236
REEXAME NECESSÁRIO: 2.677
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS TRADIÇÃO LTDA.

EMENTA: Descumprimento de Obrigações Acessórias. Não apresentação de GIAM. 
Falta de Autenticação de Livros Fiscais - É parcial a multa formal quando são 
apresentadas as GIAMs em período fracionado. Impossibilidade de cobrança de 
multa formal por livro quando a legislação diz “livros”. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº. 2008/001453 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 100 (cem reais) e 
R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais, conforme artigo 50, XIV, d, da Lei 1.287/01; e improcedente 
os valores de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O COCRE conheceu e 
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 09 de junho 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.
Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$100,00 lançado no 
contexto 6.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em Multa formal em três contextos. No campo 4.1, 
deverá recolher o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pela não apresentação das 
GIAMs nos meses de janeiro a março de 2007. No campo 5.1, no valor de R$ 
6.000,00 (Seis mil reais), pela não confecção e autenticação dos livros de entradas e 
saídas e apuração do 1º trimestre do exercício de 2007. No campo 6.1, no valor de 
R$ 100,00 (Cem Reais), por não ter providenciado a baixa no cadastro de 
contribuintes do ICMS em tempo hábil.

A autuada foi intimada em 22/09/2008.

Às folhas 10, a julgadora remete os autos à origem para saneamento.
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Às folhas 12, a autora do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
os campos 4.12 4202; 4.13 Art. 44 inc. V, alínea “a” da Lei 1.287/01; 5.12 4201 e 
5.13 Art. 44 inc. IV da Lei 1.287/01.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou impugnação 
tempestiva, alegando, em síntese, que a auditora não juntou provas suficientes para 
comprovar o ilícito apontado, sendo que para que a ação fiscal seja fundamentada é 
necessário que se faça o levantamento contábil e se junte comprovantes do 
levantamento, e no histórico não consta que foi feito o levantamento contábil, 
portanto, não foi atendido o disposto no inciso IV do artigo 356, fato este que implica 
cerceamento ao direito de defesa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 100,00, 
campo 4.11; R$ 2.000,00, campo 5.11. E absolveu o valor de R$ 200,00, relativo a 
parte do campo 4.11; R$ 4.000,00 ,relativo a parte da exigência fiscal constante do 
campo 5.11 e R$ 100,00, campo 6.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
improcedência do auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte comparece aos autos alegando 
que a julgadora de primeira instância insiste em condenar o contribuinte em uma 
obrigação injusta, pois a obrigação do recolhimento da importância a que se refere 
não tem mais razão de ser, pois a alínea c do artigo 50, inciso XVI, da Lei 1.287/01 
foi revogada pela Lei 2006, de 17/12/2008, portanto, pede a improcedência total do 
auto de infração.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que em relação 
ao contexto 4, entendo que o descumprimento da obrigação acessória deve ser 
aplicado por período e não fracionado por meses, conforme se pretende no presente 
caso.

Quanto ao contexto 5, entendo que não pode prevalecer a cobrança de multa 
formal por livro, mas sim por livros, conforme diz o Artigo 50, XIV da Lei 1287/01, 
senão vejamos:
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Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, 
na forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso:

XIV – R$ 500,00 pela:

d) falta de autenticação, nos prazos regulamentares, dos livros 
fiscais escriturados por processamento eletrônico de dados; 
(Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08).

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração nº. 2008/001453 
e condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
100 (cem reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, conforme artigo 50, XIV, d, da Lei 
1.287/01; e improcedente os valores de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 5.500,00 
(cinco mil e quinhentos reais), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$100,00 lançado no 
contexto 6.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


