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ACÓRDÃO Nº: 036/2011
PROCESSO Nº: 2010/6640/500041
REEXAME NECESSÁRIO: 2928
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CERRADÃO COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.387.109-4

EMENTA: Multa Formal. Não Apresentação de Documentos Fiscais Após 
Intimações. Equívoco na Aplicação da Penalidade. Embaraço a Fiscalização - Deve 
ser reduzido o valor da autuação que exceda a penalidade imposta na legislação. 

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 nº 2010/000125 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e 
quinhentos reais), referente parte do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel 
e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias 
do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 500,00, referente parte 
do campo 4.11; e quitado conforme fls. 16.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de 
Multa Formal, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo autuado no valor de R$ 
500,00(quinhentos reais) por livro não apresentado e exercício fiscalizado, referente 
a não apresentação dos livros fiscais, depois de notificado, de Registro de Saídas, 
Entradas, Apuração do ICMS e Inventário, relativo aos exercícios de 2005 a 2009.

O contribuinte foi intimado via edital, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância.
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Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte se manifestou aos autos alegando que a empresa em nenhum momento 
descumpriu obrigação acessória.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que houve um 
equívoco na aplicação da penalidade por parte da autoridade autuante, pois a 
infração descrita no histórico inicial se caracteriza como embaraço a fiscalização, em 
razão do descumprimento das intimações, sendo que neste caso a penalidade 
aplicada deve ser a do art.50, inciso XIV, alínea “e” da Lei 1287/01.

Assim, a penalidade aplicada deve ser por cada intimação não cumprida e 
não por documento ou livro não apresentado como fez o auditor, como neste auto só 
consta uma intimação não cumprida, em que se pedia a apresentação de um 
conjunto de documentos fiscais, a multa aplicada deve ser no valor de R$ 500,00, 
sendo improcedente o restante da autuação no valor de R$ 9.500,00, parte que está 
em julgamento.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2010/000125 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), referente parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


