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ACÓRDÃO Nº. : 002/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6850/500050
REEXAME NECESSÁRIO : 2.764
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : J C Q DE SOUZA
INSC. ESTADUAL : 29.065.268-5

EMENTA: Multa Formal. Não Apresentação à Fiscalização de Livro Fiscal. Soma de 
Diversos Exercícios em Único Contexto - Apresenta nulidade o auto de infração por 
descumprimento de determinação legal quanto a obrigatoriedade da separação da 
infração por exercício.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº. 2009/000175 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 8 dias do mês de 
fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), por deixar de apresentar o registro de inventário referente aos exercícios de 
2004 a 2007, conforme cópia do livro anexo, lançado no contexto 4.

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

Às folhas 20 a julgadora de primeira instância remete os autos à origem para 
saneamento.

Às folhas 22 o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando a 
penalidade para o Art. 50, inciso XIV, alínea “f” da Lei 1.287/01.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo sem análise 
de mérito.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

A chefe do CAT, em despacho de folhas 34, considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00 e que observando o parágrafo único da lei 
1.288/2001 está sujeito a duplo grau de jurisdição, determina o julgamento pelo 
COCRE.

Analisado e discutido o presente processo, constatou-se que o autor do 
procedimento somou os valores de diversos exercícios e efetuou o lançamento dos 
mesmos em um só contexto, contrariando o disposto no §2º do art.35 da Lei 
1288/01. 

Quanto a infração informada, a mesma não condiz com a penalidade 
aplicada, pois a infração trata de falta de escrituração das mercadorias no livro de 
registro de inventário e a penalidade se refere a falta de entrega ou apresentação de 
livros, portanto, entendo estar eivado de nulidade o presente auto de infração.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº. 2009/000175 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


