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ACÓRDÃO Nº: 85/2009
PROCESSO: 2006 / 7140 / 500224
REEXAME NECESSÁRIO: 2387
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AGROPECUARIA SÃO PEDRO S/A

EMENTA: Multa Formal. Falta de Autenticação de Livros Fiscais. Não 
Apresentação de Livros nos Prazos Legais e Não Manter Atualizada a Inscrição 
Estadual (Suspensa de Ofício) – A exigência fiscal é imprópria em razão da 
dispensa de estabelecimento agropecuário quanto a apresentação dos 
documentos referidos no lançamento. 

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 nº 2006/002926 e absolver o 
sujeito passivo nos valores de R$. 2.000,00 (dois mil reais), R$. 1.000,00 (um mil 
reais) e R$. 100,00 (cem reais), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de março de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em três contextos, a recolher multa formal no 
valor total de R$. 3.100,00 (três mil e cem reais), pela falta de autenticação dos 
livros fiscais escriturados por processamento eletrônico de dados, durante o 
exercício de 2001 a 2004; por deixar de apresentar ao fisco nos prazos legais, 
conforme exigidos na legislação, os livros e documentos fiscais a saber: DIF 
2004/2005; livro de inventário 2001/2002/2003/2004/2005; livro registro de 
entrada 2005; livro de saídas 2005; livro registro de apuração 2005, e por deixar 
de manter-se atualizado: inscrição estadual suspensa de ofício em 26/01/2006, 
conforme art. 84, inciso II, alínea “n” do RICMS (Dec. 462/97).

O Superintendente de Gestão Tributária, através do despacho nº 33/2007, 
determinou que o processo retornasse a Delegacia de Taguatinga, para 
notificação do contribuinte, reabrindo-lhe o prazo para impugnação, tendo em 
vista que o processo foi solicitado pela Superintendência.

O contribuinte apresentou impugnação aduzindo: em preliminar de nulidade 
do auto de infração, tendo em vista que a escrituração por sistema eletrônico, não 
estava autorizada pelo fisco, e que a empresa é estabelecimento produtor e o art. 
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216 do RICMS, vigente a época, exclui da obrigação da apresentação do DIF, e 
que quando a empresa solicitou espontaneamente a reativação da inscrição, não 
havia qualquer procedimento fiscal em curso, requerendo o arquivamento do 
processo.

A julgadora de primeira instância, em despacho, determinou para que o 
auto retornasse a Delegacia Regional Tributária de Taguatinga, para que o autor 
do procedimento ou seu substituto, que não esteja no exercício de cargo de 
confiança, que individualizasse as infrações e tributos por exercício, utilizando as 
legislações vigentes às épocas dos fatos geradores, através de termo de 
aditamento, visto que os períodos descritos nos campos 4.1, 5.1, 4.6 e 5.6 do 
auto de infração, abrangem os exercícios de 2001 a 2005 e estavam sob vigência 
de leis distintas. 

Termo de Aditamento:
4.1 - Contexto – Deverá recolher ao tesouro estadual a título de multa formal a 
importância de R$. 2.000,00 (dois mil reais), pela falta de autenticação dos livros 
fiscais (entrada, saída, apuração do ICMS e inventário), escriturados por sistema 
eletrônico de processamento de dados, durante os exercícios de 2001, 2002, 
2003 e 2004.

Campo 4.6 – Período de referência: 18.12.2006 a 18.12.2006
Campo 4.7 – Data da referência: 18.12.2006.

5.1 – Deverá recolher ao tesouro estadual a título de multa formal a importância 
de R$. 1.000,00 (hum mil reais), por deixar de apresentar ao fisco, nos prazos 
legais, conforme exigidos na legislação dos livros e documentos fiscais, a saber: 
DIF 2004/2005; livro registro de inventário 2001/2002/2003/2004/2005; livro 
registro de entrada 2005; livro registro de saídas 2005; livro registro de apuração 
2005.

Campo 5.6 – Período de referência: 18/12/2006 a 18/12/2006.
Campo 5.7 – Data de referência: 18/12/2006.

Intimado do termo de aditamento, o contribuinte compareceu ao processo, 
com as mesmas alegações da impugnação apresentada anterior ao termo aditivo.

A julgadora de primeira instância, em sentença, diz que não existe ilícito 
descrito na inicial por não haver ainda a autorização para uso de processamento 
de dados e por estar a empresa dispensada da emissão de livros fiscais, e que os 
livros fiscais descritos no campo 5.1 foram entregues à fiscalização conforme 
protocolo anexados as fls. 14, ainda que o estabelecimento esteja dispensado da 
escrituração, portanto, não está caracterizada a infração denunciada, e que se 
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observa que o contribuinte teve sua inscrição suspensa de ofício pela falta de 
apresentação dos livros e documentos fiscais e contábeis, sendo que estava 
dispensado da apresentação dos mesmos, por se tratar de estabelecimento 
agropecuário, conforme CNAE Fiscal Principal e Secundários descritos no BIC, 
onde o ramo de atividade do estabelecimento  é criação de bovinos de corte.

Conheceu da impugnação apresentada e deu-lhe provimento, julgando 
IMPROCEDENTE o auto de infração, nº 2006/002926, absolvendo o sujeito
passivo do pagamento dos créditos tributários nos valores de R$. 2.000,00 (dois 
mil reais), campo 4.11; R$. 1.000,00 (um mil reais), campo 5.11 e R$. 100,00 
(cem reais), campo 6.11.

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

O art. 230, §§ 10 e 13, e o art. 216 do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto 462/97, assim preceitua:

Art. 230. Os contribuintes e as pessoas obrigadas à 
inscrição deverão manter, em cada um dos 
estabelecimentos, os seguintes livros fiscais, de 
conformidade com as operações que realizem:

(...)

§ 10. O livro registro de movimentação de gado, 
modelo 12, será utilizado pelos estabelecimentos 
pecuaristas.

(...)

§ 13. O disposto neste artigo, exceto o dos §§ 10 e 
12 deste artigo, não se aplica aos produtores 
agropecuários.

Art. 216. Excluem-se da obrigatoriedade de 
apresentação do documento de que trata esta 
subseção, os armazéns gerais, depósitos fechados 
do próprio depositante, estabelecimentos
exclusivamente prestadores de serviços, assim 
entendido os contribuintes do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, da 
competência dos municípios e os produtores 
agropecuários.
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Diante do exposto acima citado, voto, no mérito, em reexame necessário, 
para confirmando a decisão de primeira instância, julgar IMPROCEDENTE o auto 
de infração nº 2006/002926 e absolver o sujeito passivo nos valores de 
R$.2.000,00 (dois mil reais), campo 4.11, R$.1.000,00(um mil reais), campo 5.11 
e R$.100,00 (cem reais), campo 6.11.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
29 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


