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ACÓRDÃO Nº : 377/2010
PROCESSO Nº : 2010/6640/500042
REEXAME NECESSÁRIO : 2.924
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : ENTRONCAMENTO COM. E DER. DE PETR. LTDA 
INSC. ESTADUAL : 29.063.084-3

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de Obrigação Acessória. Expirado o
Prazo para Guarda dos Livros - Não prevalece a exigência da multa formal por 
exclusão da obrigação quanto a apresentação de livros e documentos fiscais, 
quando exaurido o prazo para sua guarda.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2010/000126 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 Sr. Juscelino Carvalho de Brito 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 27 dias do mês de outubro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 4.000,00; referente ao 
campo 4.11

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à 
multa formal pela falta de apresentação de livros fiscais solicitados nas intimações.

          A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo, tornando-se  revel. 
        

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2010/000126  procedente em parte,  condenando o sujeito passivo ao pagamento da 
multa formal no valor de R$ 4.000,00, parte do campo 4.11 e absolvendo do 
pagamento da multa formal no valor de R$ 2.000,00. 

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo não se manifestou.
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A REFAZ recomendou a confirmação da  decisão de primeira instância e a 
procedência em parte do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente julgando o auto procedente em parte e absolvendo o valor de R$
2.000,00, pois o autuante efetuou a segunda intimação em 22.02.2010 e solicita 
livros fiscais do exercício de 2004, cujo prazo de cinco anos para sua guarda já está 
expirado, conforme estabelece o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 
2.912/00:

Art. 150. Os livros contábeis e fiscais, bem como as 
faturas, guias, recibos e os demais documentos 
relacionados e fatos geradores do ICMS, devem ser 
conservados pelo prazo de 5 anos, contados a partir:

I – do 1º dia do exercício seguinte àquele em que os 
créditos tributários a eles relativos poderiam ser 
lançados:

II – (...) 

Com isto, excluindo-se os livros fiscais do exercício de 2004, a multa formal 
lançada no campo 4.11 deve ser reduzida para R$ 4.000,00.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2010/000126 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


