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ACORDÃO Nº :  260/2010
PROCESSO Nº : 2009/7270/500292
REEXAME NECESSÁRIO : 2.836
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : B. B. FERNANDES ME
INSC. ESTADUAL : 29.387.362-3

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Comprovação da Autenticação
de Livros Fiscais em Tempo Hábil. Espontaneidade - Não há que prevalecer a 
infração quando comprovadamente o contribuinte cumpriu a exigência fiscal antes 
de iniciada a ação fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2009/001383 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz os valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 636,45 
(seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos campos 
4.11 e 5.11; respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$ 4.636,45 (quatro mil,
seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), proveniente de 
descumprimento de obrigação acessória, por ter autenticado fora do prazo legal, 
livros fiscais com a empresa intimada e sob ação fiscal, conforme levantamento 
especial em demonstrativo anexo IV.

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo, 
tempestivamente.

O julgador de primeira instância considerou o auto de infração nº 
20089.001383 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento da 
multa formal no valor de R$ 500,00, retificando a penalidade para art. 50 , XIV, “d”, 
da Lei nº 1.287/01, com a redação dada pela Lei 2.006, de 17.12.08, mais 
acréscimos legais, e absolvendo do pagamento da multa formal no valor de R$ 
4.136,45.   

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira  
instância e a procedência em parte  do  auto de infração.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ  a 
empresa  apresentou recurso voluntário a este Conselho,  alegando em preliminar a 
improcedência do lançamento por ter o agente do fisco intimado o contador para 
apresentar a documentação para auditoria, e  não  a Recorrente. E, no mérito, alega 
que os livros fiscais foram autenticados em 05/05/2009 e em 15/06/2009,  portanto,
espontâneo e antes da INT – intimação que foi datada em 08/07/2009. Ao final,
requer o cancelamento do auto de infração.

A REFAZ recomendou  mais uma vez a confirmação da decisão prolatada em  
primeira  instância e a procedência em parte do item 4 e improcência do item 5 do 
auto de infração.

A presente autuação refere-se a exigência de Multa Formal pelo fato de os 
livros fiscais terem sido autenticados intempestivamente. Analisando a 
documentação percebe-se que os livros registro de entradas, de saídas e de ICMS, 
ano 2008, foram autenticados no dia 05.05.2009, e os do ano de 2009, autenticados 
no dia 15 de junho de 2009, assim como o livro registro de inventário, ano 2008, foi 
autenticado dia 05.05.2009. Entendo que dessa forma procede as alegações do 
contribuinte, visto que a empresa foi intimada em 08.07.2009 e os livros fiscais, 
sejam de 2008 ou 2009, foram autenticados antes da ação  fiscal, portanto, o 
contribuinte goza da espontaneidade

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por reformar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/001383 e 
absolver o sujeito passivo do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 636,45 
(seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 17 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


