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ACÓRDÃO Nº : 120/2010
PROCESSO Nº : 2009/7270/500299
REEXAME NECESSÁRIO : 2.833
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MARIA IVONE ALVES DE OLIVEIRA 
INSC. ESTADUAL : 29.377.653-9

EMENTA: Multa Formal. Registro de Livros Fiscais Fora do Prazo Estabelecido. 
Utilização do Benefício da Denúncia Espontânea - Desqualificado o descumprimento 
da obrigação acessória quando o contribuinte sana o ilícito por meio da denúncia 
espontânea. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº. 2009/001429 e absolver o sujeito 
passivo do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativo ao campo 4.11. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), por deixar de autenticar dentro do prazo os livros fiscais de registro de 
entradas, saídas e de apuração do ICMS, no período de julho a dezembro de 2008 e 
livro de registro de inventário de 2008.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que o 
auditor confundiu a data do protocolo e a data de autenticação dos livros, pede pela 
improcedência do auto de infração.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte manifestou-se com as 
alegações da impugnação.
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Em despacho de folhas 27, a chefe do CAT, considerando que o crédito 
tributário julgado inexigível supera o valor de alçada e fica o feito sujeito ao duplo 
grau de jurisdição, determina a distribuição do processo para julgamento pelo 
COCRE.

Analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal por deixar 
de autenticar dentro do prazo legal livros de registros de entradas, saídas, apuração 
de ICMS e livro de registro e inventário, como resta claro o contribuinte procedeu ao 
registro dos referidos livros em 15/06/2009, e o presente auto de infração foi lavrado 
em 03/09/2009.

Entendo que o contribuinte não cumpriu o que determina a legislação, quanto 
ao prazo de registros dos referidos livros, porém, o mesmo veio sanar o seu ilícito 
quando se utilizando o benefício da denúncia espontânea procedeu ao registro dos 
mesmos.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº. 
2009/001429 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
relativo ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


