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ACÓRDÃO Nº: 089/2008
PROCESSO Nº: 2007/6130/500026
RECURSO: 6832
RECORRENTE: COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PITICA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.065.998-1

EMENTA: Entrega de Livro de Inventário fora do prazo. Protocolo de entrega 
anterior ao Auto de Infração. Denúncia espontânea. Auto de infração 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/002311 em relação aos valores de R$ 5.681,08 (cinco mil seiscentos e 
oitenta e um reais e oito centavos) e R$ 1.449,57 (um mil quatrocentos e noventa 
e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente os contextos 4.1 e 5.1, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Azevedo 
dos Santos, João Gabriel Spicker, Paulo Afonso Teixeira e Elena Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte deveria recolher o ICMS no valor de R$ 5.681,08 (cinco mil 
seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos), a título de multa formal, pela falta 
de apresentação tempestiva, à coletoria Estadual de seu domicílio, referentes à 
31.12.2003 (o inventário deste período só foi apresentado em 18.08.2004); no 
valor total de R$ 284.054,04 (duzentos e oitenta e quatro mil e cinqüenta e quatro 
reais e quatro centavos), conforme descrito no campo (contexto) 4.1; e, recolher 
ao Tesouro Público Estadual, a importância de R$ 1.499,57, a título de multa 
formal, pela falta de apresentação tempestiva do inventário à coletoria, referente a 
31.12.2005 (o inventário deste período só foi apresentado em 31.08.2006); no 
valor de R$ 74.978,72, conforme descrito no campo (contexto) 5.1.

Intimada pessoalmente em 15/05/2007, o Autuado apresentou sua 
impugnação em 01/06/2007, aduzindo que houvera entregado o livro antes da 
iniciativa fiscal, motivo pelo qual não se caracteriza o ilícito, correspondendo à 
denúncia espontânea.

Ao final, requereu a improcedência do AI.
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A sentença de primeiro grau, fls. 49/62, julgou procedente o AI, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes do AI.

Em 22/08/2007 o Recorrente foi intimado, pessoalmente, interpondo, 
tempestivamente, seu Recurso, em 17/07/07 (fls. 25/28), reiterando as alegações 
despendidas na impugnação, bem como que falta clareza na elaboração do 
cálculo feito pelo autuante, bem como não há falhas na imputação do Recorrente.

A Representação Fazendária, fl. 71, recomenda a reforma da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar improcedente o Auto de Infração, eis que a 
autuada sanou a irregularidade antes do início do procedimento fiscal.

É o relatório.

De fato,  compulsando-se os autos verifica-se que razão assiste à 
Recorrente.

Isso, porque o Auto de Infração fora lavrado em 25/04/2007, enquanto que o 
Livro de Inventário fora entregue em agosto de 2004. Portanto, em data bem 
anterior ao AI, motivo pelo qual o mesmo deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/002311 em relação aos valores de 
R$ 5.681,08 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos) e R$ 
1.449,57 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinqüenta e sete 
centavos), referente os contextos 4.1 e 5.1, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, ao
          dias do mês de                      de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário
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