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ACÓRDÃO Nº : 55/2010
PROCESSO Nº : 2008/7130/500459
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.733
RECORRENTE : ADECO AGROPECUÁRIA BRASIL LTDA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.388.185-5

EMENTA: Multa Formal. Falta de Individualização das Infrações por Exercício – É nulo 
o auto de infração que não individualiza as infrações por exercício fiscalizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração nº 2008/002202 por não 
individualização dos exercícios fiscalizados, conforme § 2º do art. 35 da Lei 1.288/01, 
arguida pelo relator e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Senhor 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João 
Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento 
ao 1º dia do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 1.300,00 (um mil 
e trezentos reais), pela apresentação das guias de informação e apurações mensais de 
ICMS divergentes dos valores constantes dos livros fiscais, referentes aos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2005; janeiro, fevereiro, março, junho, novembro e 
dezembro de 2006 e janeiro e julho de 2007. 

          Intimada via postal, a autuada apresenta impugnação assinada por procurador 
nomeado pela empresa.

          A julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para juntar o aviso de 
recebimento e sanar incapacidade processual do representante da impugnante.

Novamente intimada, a autuada apresenta impugnação tempestiva assinada por 
seu advogado.   

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.  
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          Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo alegando preliminar de nulidade por inexistir justa causa para 
lavratura do auto infração, que retificou algumas de suas GIAM’s, conforme permissão 
legal, requerendo o cancelamento da multa em decorrência de sua improcedência.  

           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância, pela procedência do auto de infração.  

Em análise aos autos verifica-se que a exigência fiscal reclama Multa Formal 
pela apresentação de GIAM’S com valores divergentes dos livros fiscais, referentes a 
meses dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, lançados em um só contexto, sem 
individualizá-las por exercício, contrariando o que dispõe o parágrafo 2º do art. 35 da 
Lei 1288/01, como podemos ver:

§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo 
sujeito passivo ou responsável, as exigências poderão ser 
formuladas em um só instrumento, desde que alcance e 
individualize todas as infrações, tributos e exercícios.

Diante do exposto, voto pela preliminar de nulidade do auto de infração nº 
2008/002202 por não individualização dos exercícios fiscalizados, conforme § 2º do art. 
35 da Lei 1.288/01, e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.  

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representação Fazendária


