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ACÓRDÃO Nº : 114/2010
PROCESSO : 2009/6040/501059
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7755
RECORRENTE : EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.409.770-8

EMENTA: Multa Formal. Relatório do SINTEGRA em Desacordo com o Previsto na 
Legislação Tributária. Bases de Cálculo Informadas Divergentes dos Valores 
Constantes nas Notas Fiscais - Prevalece a exigência tributária quando comprovado 
o descumprimento de obrigação acessória prevista em lei.

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 nº 2009/000605 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
28.748,36 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 14 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha, a título de Multa Formal, o valor 
de R$ 28.748,36 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis 
centavos), pela apresentação de arquivo magnético do SINTEGRA (Sistema 
Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e 
Serviços) em desacordo com a legislação tributária, referente ao período de 
01/11/2008 a 31/12/2008.

A autuada foi intimada via postal, não comparecendo aos autos e incorrendo 
em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que o auto de infração lavrado a distância, sem o indispensável 
exame em livros e documentos da autuada para apurar-se a alegada divergência na 
base de cálculo, funda-se em mera subjetividade do autuante.
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Alega, ainda, ser absolutamente nulo o auto de infração por não indicar 
dispositivo de lei que ofereça a tipicidade infracional para a situação existente nos 
autos. E que a multa formal aplicada, em razão de seu elevado valor expressa 
Confisco.

Ao final, espera que seja imediatamente reformada a decisão recorrida, sendo 
cancelada a autuação e a intimação do pagamento.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que os 
documentos anexados ao auto comprovam o ilícito, uma vez que o contribuinte 
apresentou recurso magnético do SINTEGRA, via Transferência Eletrônica de 
Dados, de forma incorreta e em desacordo com o Convênio ICMS nº 57/95, pois as 
bases de cálculo informadas estão divergentes dos valores constantes nas notas 
fiscais, sendo, assim, devida a aplicação de Multa Formal pela autoridade autuante.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/000605 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 28.748,36 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e 
seis centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


