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ACÓRDÃO Nº : 304/2010
PROCESSO : 2009/6040/502482          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.868
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : TELECOMUNICAÇOES DE SÃO PAULO S.A - TELESP
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.089.576-6

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de Intimação. Falta de Apresentação de 
Livros Fiscais. Reincidência. Aplicação em Dobro do Valor da Penalidade – É devida a 
exigência fiscal sobre descumprimento de obrigação acessória, sendo minorada ante a 
aplicação da penalidade pelo conjunto de livros, por exercício autuado. 

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 2009/001477 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais), lançados individualmente, referentes aos campos 4.11 a 8.11. O Sr. Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz, 
João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 20 
dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 800,00, lançados 
individualmente; referentes aos campos 4.11 a 8.11 e o valor de R$ 120,00, ref. ao 
campo 9.11. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 16.120,00 
(dezesseis mil, cento e vinte reais), pela não apresentação dos livros fiscais de registro 
das entradas, saídas, apuração do ICMS e registro de inventário, referentes aos 
exercícios de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e, dos arquivos e registros eletrônicos, 
solicitados por intimação, reiteradas por nova intimação, observado o disposto no 
parágrafo 3º do artigo 50 da Lei 1.287/01. 

Intimado por edital publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, o 
contribuinte não comparece ao processo, sendo lavrado Termo de Revelia às fls. 12.
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            A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento de multa formal na importância de R$ 
4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais), parte dos campos 4.11 a 8.11 e, o valor 
integral do campo 9.11, acrescido das cominações legais; absolvendo do valor de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), parte dos campos 4.11 a 8.11. 
         

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a confirmação 
da sentença prolatada em primeira instância e que seja julgado procedente em parte o 
auto de infração.

           Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte se manifesta dizendo que não 
possui objeções contra a sentença proferida, que efetuou o pagamento do auto de 
infração com as reduções previstas na Lei 2.071/2009, juntando cópia do DARE.

           Em novo parecer, a REFAZ manifesta-se pela manutenção dos termos da 
sentença de primeira instância.

          Em análise ao presente processo, verifica-se que o contribuinte, em seu recurso 
voluntário, diz que não possui objeções contra a sentença proferida, portanto, estando 
em análise apenas a parte absolvida nos contextos 4 a 8.

          A empresa foi autuada ao não atender a quarta intimação (fls. 05), do dia 
02/09/2009, para apresentação de livros fiscais da empresa, sendo, inclusive, lavrada 
nova intimação para o mesmo efeito (fls. 06), em 10/09/2009, data da lavratura deste
auto de infração, por deixar de cumprir o que determina o art. 44, inciso V, alínea “a” da 
Lei 1.287/2001, incorrendo no descumprimento de uma obrigação acessória, conforme 
art. 47, inciso II, da mesma lei. Desta forma, ficando sujeito às penalidades
determinadas no art. 50, que em relação aos livros fiscais, nos contextos 4 a 8, aplica-
se o inciso XI, alínea “b” do mesmo diploma legal, determinando, ainda, em seu 
parágrafo 3º, que a intimação deva ser repetida quantas vezes forem necessárias, 
sujeitando-se o infrator, relativamente a cada um delas, ao dobro da multa cobrada na 
intimação anterior. Senão vejamos:

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, 
na forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente 
com o pagamento do imposto devido, se for o caso:

(...)
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XI – R$ 100,00 por:
(...)

b) falta de entrega ou apresentação, por documento, de 
livros, papéis, guias ou documentos, inclusive os de 
informação, exigido na legislação, observado o disposto no § 
3o;

(...)

§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos IX, alínea “d”, e XI, 
alínea “b”, repetir-se-á a notificação, quantas vezes 
necessárias, sujeitando-se o infrator, relativamente a cada 
uma delas, ao dobro da multa cobrada na notificação 
anterior.

Portanto, concordando com a julgadora de primeira instância que reduz a 
penalidade, entendo que deve ser exigida multa pela falta de entrega ou apresentação
de livros, ou seja, o conjunto de livros de cada exercício, e não por cada livro 
individualmente, sujeitando-se o infrator ao dobro da multa cobrada na notificação 
anterior, conforme determina o art. 50, inciso XI, alínea “b” e parágrafo 3º da Lei 
1.287/01.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2009/001477 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), lançados individualmente, referentes aos 
campos 4.11 a 8.11. 

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


