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ACÓRDÃO Nº:348/2009
PROCESSO: 2008/7130/500205      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.574
RECORRENTE: BORGES E LOURENÇO LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Divergência de Informações Entre Guia de Informação e 
Apuração Mensal do ICMS – GIAM e Livros Fiscais – Punível, via auto de infração, o 
oferecimento de informações divergentes à Fazenda Estadual. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de 
indispensáveis documentos à validade do auto de infração, arguida pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando da decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº. 2008/00955 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$55.470,22 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e vinte 
e dois centavos), mais acréscimos legais. 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 28 de maio de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 55.470,22 (cinqüenta 
e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e vinte dois centavos), pela apresentação 
de guias de informação e apuração mensais de ICMS (GIAM), para os meses de 
março; abril e maio de 2007, entradas e saídas com valores a menor, ficando, 
portanto, sujeito a aplicação de multa formal prevista de 2% dos valores das 
operações, pelo fornecimento de informações divergentes das constantes nos livros 
fiscais.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 54, a julgadora de primeira instância retorna os autos á origem para 
o sujeito passivo sanear a incapacidade processual.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, arguiu as preliminares de 
ausência de instrução do auto de infração, pois segundo o Artigo 28, inciso II da Lei 
1.288/2001, ao auto de infração devem ser juntados os documentos da infração em 
cumprimento ao princípio da ampla defesa, portanto, a ausência da entrega dos 
documentos necessários prejudicou a realização da defesa, vez que sequer a 
autoridade fiscal se dignou a juntar cópias dos livros registros de saídas para 
comprovar suas alegações acerca da diferença da apuração, também, em 
preliminar, alega a inexistência de documentos que comprovam a acusação, pois 
quando o agente fiscal entregou a terceira via do AI ao contribuinte/autuado deixou 
de oferecer a defendente as cópias dos demonstrativos e documentos que 
embasaram a fiscalização, portanto, desrespeitando o art. 35 da Lei 1.288/2001. No 
mérito, diz que em análise aos seus livros fiscais e GIAMs percebeu que a grande 
maioria dos lançamentos efetuados nos livros registro de apuração de ICMS foram 
feitos com acerto e que as incorreções nos lançamentos das GIAM se deram por 
equívoco contábil, sem qualquer dolo ou fraude, erros estes inclusive que já foram 
corrigidos por GIAMS retificadoras anexadas ao processo.

Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.

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

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de multa 
formal pelo fornecimento de informações divergentes entre os livros fiscais e as 
GIAMs.

Quanto a preliminar de nulidade do auto de infração, pela falta de documentos 
que dão validade a autuação, argüida pelo contribuinte, vejo que a mesma não deve 
prevalecer, uma vez que cópias dos referidos documentos encontram-se anexos aos 
autos.

Em analise de mérito, entendo que o contribuinte descumpriu a obrigação 
acessória, uma vez que as informações prestadas pela GIAMS estão totalmente 
divergentes dos livros fiscais, como provam os documentos juntados aos autos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por falta de 
documentos indispensáveis à validade do auto de infração, arguida pela Recorrente. 
No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando da decisão 
de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 2008/00955 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
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R$55.470,22 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e dois 
centavos), mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


