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ACÓRDÃO Nº: 41/2009
PROCESSO: 2008/6040/502099         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.474
RECORRENTE: V. R. AUTO PEÇAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Carimbo dos Livros no 
Período da Ação Fiscal. Comprovado a Entrega em Tempo Hábil - Não há que 
prevalecer a infração quando comprovadamente o contribuinte cumpriu a 
exigência do fisco. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento, para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2008/001272 e absolver o sujeito passivo do valor de R$6.297,23 
(seis mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos). Votaram pela 
procedência do auto de infração os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola 
Macedo de Brito e Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
12 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 6.297,23 (Seis 
mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte três centavos) por não entregar o 
inventário de mercadorias até 02/03/2008, a empresa foi intimada a apresentar 
documentos para auditoria em 14/05/2008. Foi descumprido o prazo para 
cumprimento da obrigação acessória, relativo ao ICMS, e a mesma estava sob 
ação fiscal quando apresentou o inventário, perdendo, portanto, o beneficio da 
espontaneidade. Descrito o fato e caracterizada a infração, fica a empresa
obrigada a recolher aos cofres do Estado do Tocantins, a título de multa formal, 
2% do valor do inventário de R$ 314.861,36.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 18, a julgadora retorna os autos a Delegacia 
Regional Tributaria de Palmas, para que seu titular determine ao chefe da 
Agência de Atendimento juntar aos autos cópias da ficha de controle de 
autenticação de impressos, em nome do sujeito passivo.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho, alegando, em síntese, 
que o referido livro de inventário foi devidamente protocolado pelo escritório 
responsável pela escrita contábil junto à Delegacia da Receita Tributaria de 
Palmas, no dia 14/03/2008, isto é, bem antes de ser intimado, porém, quando 
intimado para apresentar os documentos exigidos foi constatado que o livro de 
inventário ainda não tinha sido autenticado, só que estava na Delegacia Regional 
de Palmas devidamente protocolado e que quando solicitou os mesmos, pois a 
empresa estava sob fiscalização, os livros foram autenticados fora do prazo. Com 
base na documentação e justificativa apresentada vem requerer a improcedência 
do auto de infração.

A representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instancia que julgou o auto de infração 
procedente.

Em analise aos autos podemos constatar que os documentos de folhas 13 
comprovam que os livros foram encaminhados em 14/03/2008 à Coletoria 
Estadual de Palmas para serem carimbados, o contribuinte alega em sua defesa 
que quando solicitado a apresentar os livros para a ação fiscal, solicitou os 
mesmos junto à referida delegacia e que os mesmos não se encontravam ainda 
carimbados sendo, portanto, carimbados no período da ação fiscal. Analisando a 
ficha de controle de autenticação de livros podemos perceber que diversos livros 
do contribuinte foram autenticados no período da ação fiscal, mesmo que a 
apresentação dos referidos livros foi fora do prazo o contribuinte goza da 
espontaneidade, entendo que desta forma procede as alegações do contribuinte 
quando diz que houve, por parte da delegacia de atendimento, o equivoco ao 
carimbar os referidos livros em data diversa ao da apresentação.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2008/001272 e absolver o sujeito passivo do valor de R$6.297,23 
(seis mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendária


