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ACÓRDÃO Nº : 420/2010
PROCESSO : 2010/6040/501164
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.916
RECORRENTE : IRAN P. SOUSA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.381.576-3

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Entrega dos Relatórios 
SINTEGRA. Parte da Exigência Refere-se ao Período em que o Contribuinte Não se 
Encontrava Credenciado ao Processamento Eletrônico de Dados – Prevalece a
exigência da multa formal apenas a partir do período do credenciamento para uso do 
sistema de processamento eletrônico de dados.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por excesso de 
prazo no PAT, argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2010/000432 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 500,00 
(quinhentos reais), lançados individualmente referentes aos campos 23.11 a 26.11, e 
o valor de R$ 834,40 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), 
referente ao campo 27.11, mais acréscimos legais; e julgar improcedente os valores 
de R$ 500,00 (quinhentos reais), lançados individualmente referentes aos campos 
4.11 a 21.11, e o valor de R$ 540,29 (quinhentos e quarenta reais e vinte e nove 
centavos), referente ao campo 22.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de novembro 
de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 12.874,69 (doze 
mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), por deixar de 
entregar ao fisco os arquivos constantes de informações utilizadas pelo sistema 
Integrado de Informações _ SINTEGRA/ICMS, conforme o relatório de envio dos 
arquivos durante os anos de 2005 e 2006, referentes aos meses de janeiro de 2005 
a dezembro de 2006, lançados nos contextos 4 a 27 do auto de infração.

Às folhas 17, o autor do procedimento emite termo de aditamento, alterando 
os campos 4.1 a 27.1 e 4.15 a 27.15 do auto de infração.
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A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância considerou que os campos 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26 não foram impugnados julgou o auto de infração procedente 
na totalidade.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não se 
manifestou.

Intimado da Cobrança Administrativa Amigável – CADA o contribuinte 
compareceu ao processo com recurso voluntário alegando nulidade do auto de 
infração, pois a ordem de serviço foi emitida com previsão de início para 01/01/2008 
com término para 30/05/2008 e o artigo 32-A determina que o PAT para lançamento 
do crédito tributário encerra-se em 90 dias contados da intimação inicial, portanto, o 
presente auto de infração é nulo de pleno direito.

No mérito, diz que não houve o correto processamento pelo agente do fisco, 
uma vez que não observou a data do termo de credenciamento do contribuinte para 
uso do processamento eletrônico de dados.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal pela 
não apresentação dos arquivos do SINTEGRA, relativo aos meses de janeiro de 
2005 a dezembro de 2006.

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por excesso de prazo no 
PAT, argüida pela Recorrente, entendo que a mesma não pode prevalecer, uma vez 
que o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos que deram início ao PAT 
em 30/03/2010 (fls. 61), e a intimação da lavratura do auto de infração ocorreu em 
16/04/2010, portanto, dentro do prazo previsto pela legislação.

No mérito, razão em parte cabe ao contribuinte, uma vez que o mesmo só 
passou a ser obrigado à apresentação dos relatórios do SINTEGRA a partir do mês 
de agosto de 2006, uma vez que foi no referido mês que o mesmo teve o seu 
credenciamento para o uso de processamento eletrônico de dados homologado.

Portanto, nos meses anteriores não havia a obrigatoriedade da apresentação 
dos referidos relatórios.
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Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por excesso 
de prazo no PAT, argüida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2010/000432 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
lançados individualmente referentes aos campos 23.11 a 26.11, e o valor de R$ 
834,40 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao campo 
27.11, mais acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de R$ 500,00 
(quinhentos reais), lançados individualmente referentes aos campos 4.11 a 21.11, e 
o valor de R$ 540,29 (quinhentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), 
referente ao campo 22.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 10
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


