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ACÓRDÃO Nº : 252/2010
PROCESSO Nº : 2008/6880/500220
REEXAME NECESSÁRIO : 2844
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SILVA E SIQUEIRA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.426-9

EMENTA: Multa Formal. Não Entrega das Guias de Informação e Apuração Mensal 
do ICMS. Atividades Comerciais Não Inicializadas. Reconhecimento de Erro na 
Autuação - Não prevalece a multa formal quando comprovada a falta de documentos 
fiscais que embasem a autuação. 

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 2008/001436 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao campo 
5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 ao 1º dia do mês de julho de 2010, a 
conselheira Elena Peres Pimentel.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 400,00 e R$ 
100,00; referentes aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em três contextos. No campo 4.1, para que 
recolha ao Tesouro Estadual, a título de Multa Formal, o valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), pela não entrega das GIAM’S dos meses de janeiro, fevereiro, 
março e a DIF do exercício de 2007. 

No campo 5.1, para que recolha, a título de Multa Formal, o valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), referente a não autenticação e apresentação dos livros de 
entrada, saída, apuração e inventário do exercício de 2007.

E, no contexto 6, para que recolha, a título de multa formal o valor de 
R$100,00 (cem reais), em razão de não ter feito a baixa no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS em tempo hábil.
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O contribuinte foi intimado via postal, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

Em despacho as fls.09, a julgadora determinou o retorno dos autos ao autor 
do procedimento para que este revisse a tipificação da infração e juntasse cópias 
dos livros fiscais, objeto do lançamento, ou outros documentos que comprovassem a 
falta de autenticação.

Às fls 11, o auditor lavrou termo de aditamento alterando a infração do campo 
4.13 para o art. 44, inc. V, alínea “a” e do campo 5.13 para o art. 44, inc. IV, ambos 
da Lei 1287/01. Informou, ainda, que não foi encontrado junto ao dossiê do 
contribuinte pedido de autenticação dos livros.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte não se manifestou.

Mais uma vez, a julgadora devolve o processo para saneamento. Em 
manifestação o auditor substituto informa que intimou a empresa citada e o contador 
da mesma a apresentar os livros fiscais e que estes não foram apresentados. No 
entanto, informa que a empresa emite declaração na qual expressa que desde a sua 
constituição nunca iniciou suas atividade e, por isso, não houve eventos para 
emissão dos livros de registros fiscais, e que ao confirmar no sistema de informática 
da SEFAZ constatou que não houve nenhum registro de livros fiscais e nem 
homologação de AIDF.

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

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância pela improcedência do item 
5. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Às fls.35, em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito 
tributário, julgado inexigível, referente ao contexto 5, supera o valor de alçada, 
submete o feito 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 constatou-se que em relação 
ao contexto 5 do auto de infração, a aplicação de multa formal restou prejudicada 
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em função da própria declaração da autuante, confirmada pelo sistema de 
informática da SEFAZ, de que não havia o que se apresentar a fiscalização, em 
razão da empresa autuada nunca ter iniciado suas atividades comerciais.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº 
2008/001436 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), referente ao campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 03 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


