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ACÓRDÃO Nº. : 334/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6830/500032
REEXAME NECESSÁRIO : 2.839
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MAURICIO MARTINS MACHADO ME
INSC. ESTADUAL : 29.045.411-5

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Autenticação do Livro 
de Inventário. Autuação Lavrada dentro do Prazo Previsto Para Autenticação -
Inexigível a multa formal quando o auto de infração for lavrado dentro do prazo 
previsto para o cumprimento da obrigação acessória. 

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 2008/000101 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao campo 
4.11. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 15 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), pela falta de autenticação do livro de inventário relativo ao exercício de 2007.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando, em 
síntese, que a autoridade fiscal intima a recorrente a entregar o livro referente ao 
exercício de 2007 devolvendo o mesmo apenas em 01/02/2008, portanto, seria 
impossível a autenticação do mesmo se estava de posse da autoridade autuante, 
por tais fatos pede pela improcedência do auto de infração.

Às folhas 10/11, o julgador de primeira instância retorna os autos à origem 
para que o contribuinte apresente documentos.

Devidamente intimado o contribuinte não se manifestou.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.
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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 não se manifestou.

Em despacho de folhas 29, a chefe do CAT determina o prosseguimento do 
feito, uma vez que o valor do crédito tributário julgado inexigível ultrapassa o valor 
de alçada, ficando o mesmo sujeito ao duplo grau de jurisdição.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pelo 
não registro do livro de inventário relativo ao exercício de 2007, como se verifica às 
folhas 02, campo 2.2, o auto de infração foi lavrado em 28/01/2008, e o artigo 283, § 
2º do Decreto número 2.912/2006 dispõe que o prazo para encadernação e
autenticação é de 60 dias, senão vejamos:

                                                    ....................................................................................
Art. 283. Os livros fiscais escriturados por sistema 
eletrônico de processamento de dados são enfeixados a 
cada 3 meses e autenticados até o 60o dia, contado a 
partir do último dia de cada trimestre, observando-se 
quanto à encadernação o disposto no art. 282 deste 
Regulamento. (Convênio ICMS 45/98)

(...)

§ 2º No caso do livro de Registro de Inventário, o prazo é 
de 60 dias, para encadernação e autenticação, e é 
contado a partir do último dia do ano civil.
............................................................................................

Alem deste fato, o autor do procedimento juntou como provas, às folhas 03 e 
05, o termo de abertura e encerramento do livro razão.

Portanto, além do lançamento ser efetuado dentro do prazo em que o 
contribuinte poderia autenticar o referido livro as provas juntadas ao auto, pelo autor 
do procedimento, não tem valia para se exigir multa formal.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2008/000101 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22 
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


