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ACÓRDÃO Nº:375/2009
PROCESSO: 2008/6420/500055
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.397
RECORRENTE: CARMINO BORGES DA COSTA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Entrega de 
Informações do SINTEGRA - Lícita a cobrança de multa formal quando não efetuada 
a entrega dos arquivos relativos ao Sistema Integrado de Informações. 

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 de nº. 
2008/000636 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$25.521,81 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e 
um centavos), R$34.874,10 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e 
dez centavos), R$29.900,59 (vinte e nove mil, novecentos reais e cinquenta e nove 
centavos), e R$11.656,20 (onze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte 
centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 total de R$ 101.952,70
(Cento e um mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e setenta centavos), por deixar 
de entregar ou enviar ao fisco estadual, os arquivos constantes de informações 
utilizadas pelo sistema integrado de informações – SINTEGRA/ ICMS, relativo ao 
período de julho a dezembro de 2004, e aos exercícios de 2005, 2006 e no período 
de janeiro a junho de 2007, conforme a declaração de inadimplência, lançado nos 
contextos 4 a 7, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, alegando, em síntese, 
que de forma alguma teve a intenção, ou assegurou ser improcedente, ilegal ou nulo 
o auto de infração, pelo contrário, reconhece, e assim espera que seja reparada e 
atenuada a penalidade aplicada em questão.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de multa 
formal por não entregar ao fisco informações utilizadas pelo sistema 
SINTEGRA/SEFAZ, como se verifica nos autos o contribuinte realmente não efetua 
a entrega das referidas informações em tempo hábil, só fazendo após o início da 
ação fiscal, fato este que vem comprovar que houve o descumprimento da obrigação 
acessória.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando da decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº. 2008/000636 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$25.521,81 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e um 
reais e oitenta e um centavos), R$34.874,10 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta 
e quatro reais e dez centavos), R$29.900,59 (vinte e nove mil, novecentos reais e 
cinquenta e nove centavos), e R$11.656,20 (onze mil, seiscentos e cinquenta e seis 
reais e vinte centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


