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ACÓRDÃO Nº: 230/2008
PROCESSO Nº: 2006/7170/500045
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7081
RECORRENTE: LAURINDO AMARO BENTO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal – Inexistência de irregularidade. Escrituração dos livros 
fiscais antes do início do procedimento fiscal. Lançamento improcedente.

DECISÃO: no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instancia, julgar improcedente o auto de 
infração n° 2006/002677, relativo ao valor de R$.  2.000,00 (dois mil reais). O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 25 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme histórico no contexto: 4.1 – Deverá 
recolher ao Tesouro Estadual o valor de R$. 2.000,00 (dois mil reais) referente à 
multa formal, por falta de autenticação dos Livros Fiscais Escriturados por 
processamento eletrônico de dados no exercício de 2004. 

O contribuinte intimado por via direta, apresentou impugnação, alegando 
que o livro foi apresentado na Coletoria de Novo Alegre/TO em 22/03/2005, antes 
da lavratura do auto de infração em 30/11/2006, e que o servidor carimbou o livro 
e não enviou para a Delegacia de Taguatinga, para autenticação e sim devolveu 
ao contribuinte, levando-o ao erro, e se ouve erro foi da autoridade fiscal, assim 
não pode ser penalizado por falha no sistema operacional do fisco, requerendo o 
arquivamento do Auto de infração.

A julgadora de primeira instância, em sua sentença relatou que a autuada, 
embora tenha autenticado os livros fiscais escriturados por processamento 
eletrônico de dados, o fez fora do prazo legal, que está visível o descumprimento 
da obrigação acessória, que os livros anexados, referem-se ao exercício de 2004 
e foram autenticados em 22/03/2005, contrariando o disposto na legislação 
tributária, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e julga procedente o auto 
de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário 
reclamando.
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Intimado da sentença de primeira instancia o contribuinte apresentou 
recurso voluntário, aduzindo que é notório do conhecimento tributário que as 
falhas sanadas antes da ação fiscal não são passíveis de penalidades, conforme 
previsto na no art. 33 da Lei 1.288/02001; e que não há base para a aplicação da 
penalidade, visto que as irregularidades já haviam sido sanadas antes do início do 
procedimento fiscal, requerendo o arquivamento do processo.

A Representação Fazendária compareceu aos autos recomendando pela 
confirmação da sentença de primeira instancia.

Diante do exposto, entendendo que razão assiste ao contribuinte, tendo em 
vista que as irregularidades já haviam sido sanadas antes do início do 
procedimento fiscal, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instancia julgar improcedente o auto de infração n° 
2006/002677, e absolver o contribuinte da imputação que lhe fez a peça básica.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


