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ACÓRDÃO Nº: 86/2009
PROCESSO: 2006 / 7140 / 500223
REEXAME NECESSÁRIO: 2386
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AGROPECUARIA SÃO PEDRO S/A

EMENTA: Multa Formal.  Informação Divergente entre a Guia de Informação 
Mensal e o Documentário Emitido - Sendo a autuação baseada em livros não 
autorizados pelo fisco, não resta configurada a infração denunciada.

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 2006/002925 e absolver o 
sujeito passivo nos valores de R$. 392,74 (trezentos e noventa e dois reais e 
setenta e quatro centavos), R$. 4.278,80 (quatro mil, duzentos e setenta e oito 
reais e oitenta centavos), R$.3.088,50 (três mil e oitenta e oito reais e cinqüenta 
centavos), R$.4.979,34 (quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e 
quatro centavos) e R$.822,60 (oitocentos e vinte dois reais e sessenta centavos), 
referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício 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 a recolher Multa Formal na importância de R$. 
13.576,48 (treze mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos), por apresentar informações divergentes entre a guia de informação 
mensal e os documentos emitidos, durante o período de 01/01/2001 a 
30/04/2006, conforme cópias do relatório de GIAM´s, do livro de entrada e do 
relatório de notas fiscais avulsas emitidas nas agências de atendimento. B/C 2001 
= R$. 725,00; 2002 = R$. 19.637,01; 2003 = R$. 213.940,00; 2004 = R$. 
154.425,00; 2005 = R$. 248.967,00; 2008 = R$. 41.130,00

Em despacho, o Superintendente da Receita Estadual determinou a 
notificação do contribuinte, reabrindo-lhe o prazo para impugnação, tendo em 
vista que o processo foi solicitado pela Superintendência.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação aduzindo: que o processo 
foi feito com base em livros fiscais cujo sistema de escrituração não estava 
autorizado pelo fisco, e que, portanto, não tem validade.
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O processo foi devolvido ao autuante, que lavrou Termo de Aditamento, 
retificando o contexto, o período de referência, a data de referência, a base de 
cálculo e o valor originário, descritos nos campos 4.1, 4.6; 4.7, 4.8 e 4.11. e 
incluindo os contextos 5, 6, 7 e 8.

A julgadora de primeira instância em sentença relatou que o primeiro 
autuante está identificado no campo 7 do auto de infração, possui capacidade 
ativa para constituição do crédito tributário e supre a incapacidade do segundo 
autuante por exercício de função de confiança.

Que a multa formal foi aplicada em decorrência da divergência de 
informações entre os livros fiscais e as guias de informações e apurações 
mensais, e que, entretanto a empresa em 25/05/2006 fez solicitação para o uso 
de processamento eletrônico de dados, sendo que em 11/12/2006, a empresa foi 
notificada a sanar as irregularidades contidas no processo, e que até esta data a 
autorização não havia sido concedida, portanto, a atuação foi com base em livros 
fiscais que não estavam autorizados pelo fisco, assim não tinha qualquer 
validade.

Conheceu da impugnação, deu-lhe provimento e julgou IMPROCENDENTE 
o auto de infração nº 2006/002925, absolvendo o sujeito passivo do pagamento 
das multas formais no valor de: R$.392,74 (trezentos e noventa e dois reais e 
setenta e quatro centavos), campo 4.11; R$.4.278,80 (quatro mil, duzentos e 
setenta e oito reais e oitenta centavos), campo 5.11; R$.3.088,50 (três mil e 
oitenta e oito reais e cinqüenta centavos), campo 6.11; R$.4.979,34 (quatro mil, 
novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), campo 7.11 e 
R$.822,60 (oitocentos e vinte dois reais e sessenta centavos), campo 8.11, todos 
do termo de aditamento de fls. 199/201

A representação fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância.

Muito embora a decisão de primeira instância que julgou improcedente em 
todos os seus contextos, referente ao termo de aditamento, e o parecer da 
REFAZ, o contribuinte fora intimado a pagar, parcelar ou apresentar recurso.

O contribuinte compareceu ao processo, manifestando-se favoravelmente a 
decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração e a 
recomendação da REFAZ, requerendo o arquivamento do processo.

Novamente a representação fazendária compareceu ao processo, 
entendendo que o julgamento é válido no que tange aos exercícios de 2001 e 
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2002, visto ser inadmissível a prova do ilícito com base no livro fiscal sequer 
autorizado pela SEFAZ/TO.

Que, todavia, percebe-se pelos documentos, relatórios de notas fiscais 
avulsas da Diretoria da Receita/TO, juntadas ao processo, que está 
materialmente comprovado o ilícito denunciado no auto de infração, relativamente 
as GIAM´s informadas nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, visto que o 
relatório de entrega das GIAM´s constantes no processo, consta que as guias 
apresentadas estavam em branco, portanto, sem informar qualquer 
movimentação por parte da empresa, e que assim entende que havia 
comprovação da materialidade do ilícito denunciado, divergindo do entendimento 
anterior, recomendando pela reforma da decisão de primeira instância.

Diante do exposto, considerando que não ficou provado o ilícito fiscal 
denunciado, voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmando a decisão 
de primeira instância, julgar IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2006/002925 
e absolver o sujeito passivo do pagamento do credito reclamado conforme termo 
de aditamento de fls. 199/201, nos valores de: R$.392,74 (trezentos e noventa e 
dois reais e setenta e quatro centavos), campo 4.11; R$.4.278,80 (quatro mil, 
duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), campo 5.11; R$.3.088,50 (três 
mil e oitenta e oito reais e cinqüenta centavos), campo 6.11; R$.4.979,34 (quatro 
mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), campo 7.11 e 
R$.822,60 (oitocentos e vinte dois reais e sessenta centavos), campo 8.11.

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


