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ACÓRDÃO Nº: 215/2008
PROCESSO Nº : 2007/6650/500022          
REEXAME NECESSÁRIO: 1975
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES & CIA. LTDA.

EMENTA: Multa formal. Falta de autenticação dos livros fiscais escriturados 
por processamento eletrônico de dados. Exigência tributária abrangendo 
somente um livro fiscal. Lançamento procedente em parte.   

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 absolveu o sujeito passivo do valor de R$4.000,00 (quatro 
mil reais), referente o campo 4.11. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo 
de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de 
março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa foi autuada a pagar Multa Formal, na importância de 
R$6.000,00 (seis mil reais), referente a não autenticação dos livros de registro das 
entradas 07/2004 à 12/2004, registros de saídas 02/2004 à 12/2004 e apuração 
do ICMS de 01/2004 à 12/2004, conforme previsto na legislação, relativo ao 
período de 01.07 à 31.12.2004.    

A autuada apresenta impugnação, onde diz que a norma é clara ao dispor 
que a falta de autenticação nos prazos regulamentares dos livros fiscais, importa 
na aplicação de multa formal na importância de R$2.000,00. Que não há distinção 
sobre a quantidade de livros sem autenticação, referindo apenas aos livros fiscais. 
Requer a improcedência em parte do auto de infração.

A Julgadora Singular, lavra Sentença, onde diz que a demanda é referente 
a multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais de 2004 e que a razão 
assiste a autuada, pois o art. 50, inciso XVI, alínea “C” da Lei nº 1.287/2001, 
estabelece multa de R$2.000,00 pela falta de autenticação dos livros fiscais por 
processamento de dados em sua totalidade e não individualmente por cada livro. 
Face a isso, julga procedente em parte para condenar o contribuinte ao 
pagamento da importância de R$2.000,00, mais acréscimos legais.
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Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, para julgar procedência em parte. 

O contribuinte apesar de devidamente intimado não se manifestou. 

Despacho do Chefe do CAT, onde diz que face a  não apresentação de 
recurso voluntário contra a parte condenada na sentença singular, dê-se 
prosseguimento ao feito, somente na parte absolvida. 

Analisando os autos, percebe que a sentença de primeira instância, 
percebeu a falha incorrida pelo agente do fisco, pois estabeleceu multa de 
R$6.000,00, relativo aos três livros, encadernados por processamento de 
dados. Portanto, correto esse procedimento, quando estabeleceu multa formal 
considerando somente um livro fiscal e não individualmente.

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito, por
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância 
na parte que absolveu o sujeito passivo do valor de R$4.000,00(quatro mil reais), 
referente o campo 4.11.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


