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ACÓRDÃO Nº: 134/2010
PROCESSO Nº: 2008/6950/500019
REEXAME NECESSÁRIO: 2876
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: BENILDA MESSIAS TAVARES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.387.547-2

EMENTA: Multa Formal. Não Autenticação dos Livros Fiscais. Falta de 
Apresentação de Documentos Comprobatórios do Ilícito. Infração Não Comprovada -
Não prevalece o lançamento que não demonstre a ocorrência do ilícito fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº 2008/001416 e absolver o 
sujeito passivo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao campo 5.11. 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 29 dias do mês de abril de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 1.200,00 e sendo que o 
valor de R$ 100,00 não atingiu o valor de alçada, ambos referentes ao campo 4.11.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado nos contexto 4.1 e 5.1 para que recolha ao 
Tesouro Estadual, a título de Multa Formal, o valor total de R$ 9.300,00 (nove mil e 
trezentos reais), referente a não entrega das GIAM´S, DIF e não autenticação do 
livro de entrada, saída, apuração e inventário do exercício de 2006.

O contribuinte foi intimado via postal, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

Às fls. 08 dos autos, em despacho, a julgadora de primeira instância retornou 
os autos a delegacia de origem, para que seu titular solicite ao autor do 
procedimento juntada de documentos comprobatórios da não apresentação da DIF 
(contexto 4) e da conduta descrita no contexto 5 e reveja as infrações tipificadas nos 
campos 4,13 e 5.13, utilizando a Lei 1287/01, através de aditamento.

Às fls. 10, foi lavrado termo de aditamento que retificou os códigos informados 
nos campos 4.12 e 5.12 e as infrações tipificadas nos campos 4.13 e 5.13 do auto.
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O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal, mas não 
compareceu aos autos.

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

Em manifestação, a Representação Fazendária recomendou a confirmação 
da decisão prolatada em primeira instância.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário, 
julgado inexigível, referente ao campo 5.11, supera o valor de alçada; fica o mesmo 
sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 
58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que o 
motivo da autuação, que se refere a não autenticação do livro de entrada, saída, 
apuração e inventário do exercício de 2006, não foi comprovado pela autoridade 
autuante, uma vez que não anexou aos autos nenhum documento comprobatório do 
ilícito fiscal, o que contraria o disposto no art.35, inciso IV da Lei nº 1288/01, que 
determina que o auto de infração deve conter em anexo todos os demonstrativos do 
crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
de nº 2008/001416 e absolvo o sujeito passivo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), referente ao campo 5.11.

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


