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ACÓRDÃO Nº. : 19/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6950/500027
REEXAME NECESSÁRIO : 2.729
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DENIVAL GONÇALVES DA CRUZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.063.519-5

EMENTA: Multa Formal. Não Confecção e Autenticação de Livros Fiscais. Falta de 
Comprovação do Ilícito – Não prevalece o auto de infração que não comprova a 
infração cometida.

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 e absolveu o sujeito passivo no valor de R$ 8.000,00 
(oito mil reais), lançado no campo 5.11. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
19 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitvamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 1.300,00; referente ao 
campo 4.11.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: empresa foi autuada a recolher multa formal no valor total de R$ 9.300,00 
(nove mil e trezentos reais), pela não apresentação de GIAM’s, DIF e não confecção 
e autenticação dos livros fiscais do exercício de 2005. 

A autuada, intimada por ciência direta, não apresentou impugnação, sendo 
lavrado termo de revelia à folha 05. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

          À folha 09, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando os 
seguintes campos, 4.12 para 4202, 4.13 para Art. 44, inciso V, alínea “a” da Lei 
1.287/01, 5.12 para 4199, 5.13 para Art. 44, inciso II da Lei 1.287/01, do auto de 
infração. E dizendo que no contexto 5 não foi encontrado junto ao dossiê do 
contribuinte o pedido de autenticação dos livros.
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          Intimada via postal, do Termo de Aditamento, não se manifesta, sendo lavrado 
termo de revelia à folha 12.

           A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo no campo 4.11 e absolvendo a autuada no 
campo 5.11 do auto.          

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou diligência 
para apresentação dos livros de 2005, caso não seja este o entendimento dos 
conselheiros, pela reforma da sentença em primeira instância e julgar procedente o 
auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

           Em despacho de folhas 24, a chefe do CAT, considerando que o contribuinte 
não recorreu da parte condenatória da sentença, a qual é considerada 
definitivamente julgada, o valor do crédito tributário julgado inexigível é superior a R$ 
1.000,00, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no 
Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, determina o prosseguimento do feito 
tão somente à parte absolvida.

Em análise aos autos, em razão de reexame necessário, somente em relação 
ao contexto 5; o autor do procedimento descreve como fato gerador da multa a não 
confecção e autenticação dos livros fiscais de 2005, porém não junta aos autos 
nenhum documento que comprove a infração descrita, contrariando o disposto no 
art. 35, inciso IV da Lei 1.288/01. 

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente e absolveu o sujeito 
passivo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), lançado no campo 5.11 do auto de 
infração de nº. 2008/001425. 
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PLENÁRIO  DO CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, aos
18 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


