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ACÓRDÃO Nº. : 326/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6950/500018
REEXAME NECESSÁRIO : 2.877
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : BENILDA MESSIAS TAVARES
INSC. ESTADUAL : 29.387.547-2

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Apresentação e 
Autenticação dos Livros Fiscais. Ausência de Provas. Equívoco na Aplicação do 
Dispositivo Infracional – Descaracterizada a aplicabilidade da multa formal quando 
não apresentadas provas do ilícito praticado e o dispositivo legal utilizado encontrar-
se em desconformidade ao mesmo. 

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 2008/001415 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz 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 João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Marivanes Beserra Cruz. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de setembro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 400,00 e R$ 
100,00, referente parte do campo 4.11 e campo 6.11, respectivamente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 8.600,00 (oito 
mil e seiscentos reais), pela não entrega de GIAM dos meses de janeiro a abril e a 
DIF do exercício de 2007; pela não apresentação e autenticação dos livros de 
entrada, saída e inventário do exercício de 2007 e por não ter feito a baixa no 
cadastro de contribuintes do ICMS em tempo hábil.

A autuada foi intimada por via postal não comparecendo ao processo 
incorrendo em revelia.

Às folhas 09, a julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para 
saneamento.

Às folhas 11, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando os 
campos 4.12; 5.12; 6.12; 4.13; 5.13 e 6.13 do auto de infração.
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Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não comparece 
ao processo.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário no valor de 
R$ 400,00, parte do campo 4.11 e absolvendo a autuada dos valores de R$ 100,00, 
parte do campo 4.11; R$ 8.000,00, campo 5.11 e R$ 100,00, campo 6.11 do auto de 
infração.

O contribuinte foi intimado da sentença de primeira instância via edital, não 
comparecendo ao processo.

Em despacho de folhas 26, a chefe do CAT, considerando que o 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 1.288/2001, determinando o julgamento do mesmo pelo 
COCRE.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente intimado do parecer da Representação Fazendária o 
contribuinte não se manifestou.

Em novo despacho, de folhas 32, a chefe do CAT, considerando que o crédito 
tributário julgado inexigível referente ao contexto 5 supera o valor de alçada, fica o 
feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo Único do 
Art. 58, da Lei 1.288/2001, determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela 
não apresentação e autenticação dos livros de registros de entrada, saída e de 
inventário do exercício de 2007.

Conforme se depreende dos autos o autor do procedimento em nenhum 
momento apresentou provas do ilícito praticado, inclusive quando solicitado a sanar 
o procedimento, por meio do despacho de número 223/2008, o mesmo citou apenas 
o artigo 44, inciso IV da Lei 1.287/2001, que trata da escrituração e apresentação do 
livro de registro de inventário, senão vejamos:
                                                

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

(...)
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IV – escriturar no livro próprio e apresentar o inventário 
de mercadorias em estoque no final do exercício civil e 
nos demais casos exigidos na legislação tributária;
............................................................................................

Portanto, a multa aplicada está equivocada, não podendo prevalecer.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2008/001415 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), referente ao campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22 
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


