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ACÓRDÃO Nº.:312/2008
PROCESSO: 2007/6890/500168         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.078
RECORRENTE: IRANILDE MILHOMEM DE SOUZA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Facultado ao contribuinte enfeixar ou encadernar os 
referidos livros. A falta de encadernação por si só, não autoriza a presunção da 
existência do ilícito. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa por tipificação incorreta da infração, argüida 
pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, 
dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº. 2007/004418 no valor de R$ 2.160,00 (dois 
mil e cento e sessenta reais). Voto contrário da Conselheira Elena Peres Pimentel 
que votou pela procedência do auto. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, Elena Peres Pimentel e 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 de maio 
de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 2.160,00 
(Dois mil cento e sessenta reais), por não enfeixar e encadernar os livros fiscais 
de registro de entradas estaduais; livro de saída e livro de apuração, como 
determina a legislação tributária, pois os livros estão apresentados avulsamente 
sem a organização necessária. Referente aos exercícios de 2002, 2005 e 2006 
perfazendo um total de 36 meses por livro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando 
achar estranha a afirmativa do Sr. Auditor Fiscal em afirmar no auto de infração a 
desorganização dos referidos livros, pois não conta com a verdade, tal acusação 
do Sr. Auditor, pois os livros encontravam-se enfeixados sem nenhuma 
dificuldade nos  trabalhos de fiscalização; que não deixou de cumprir as 
obrigações principais e que somente o fato de não ter feito a encadernação não 
prejudica as informações contidas nos referidos livros.

Diante dos fatos requer e espera que seja julgado improcedente o auto de 
infração.
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A Julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário exigido na inicial acrescido das cominações 
legais.

Devidamente intimada da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso voluntário a este conselho, argüiu preliminar de cerceamento 
ao direito de defesa; que a infração tipificada pelo auditor, como infringida pelo 
contribuinte, trata-se na realidade de livros de escrituração manual e não pelo 
sistema eletrônico, como é o caso da escrituração do suplicante; cita art. 231 do 
Dec. 462/97 onde diz que as paginas serão enumeradas tipograficamente em 
ordem crescente e obedecerão os modelos anexos, e só serão usados depois de 
visados pela Coletoria Estadual, assim resta provado que se trata de livros 
comercias comprado em livrarias e não formulários impressos pelo sistema 
eletrônico de processamento de dados. Que o julgador quis sim confundir a 
defesa do suplicante, dificultando-lhe o contraditório, no momento em que deixa 
de sanear o processo obrigando o lançador a corrigi-lo por termo aditivo cerceia o 
direto de defesa do contribuinte.

No mérito argumenta que fica cristalino que é facultado a encadernação, 
podendo apenas, serem enfeixados, o que de fato ocorreu.

Diante da argumentação pede pela nulidade do auto de infração e que se 
examinado o mérito seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e pela procedência do auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que é facultado 
ao contribuinte somente enfeixar os referidos livros conforme se verifica no artigo 
276 § 4º do decreto 462/97, senão vejamos:

Art. 276 Os livros fiscais previstos no art. 257, 
inciso II deste regulamento, serão adotados com 
base nos modelos anexos, com exceção do livro 
de movimentação de combustível que atenderá 
ao modelo instituído pelo Departamento Nacional 
de Combustíveis-DNC.

§ 4º Relativamente aos livros registro de entrada, 
registro de saídas, registro de controle da 
produção e do estoque, registro de inventário, 
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registro de apuração do I.C.M.S. e livro de 
movimentação de combustíveis, é facultado 
enfeixar ou encadernar: (Redação dada pelo 
Decreto 507/97 de 13.10.97 vigência a partir de 
20.10.97).

Podemos perceber também que o agente do fisco traz aos autos apenas 
cópias das paginas iniciais dos referidos livros o que não comprova que os 
mesmos não se encontravam devidamente enfeixados.

Pelo exposto conheço do recurso dou-lhe provimento para provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração nº. 2007/004418 no valor de R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta 
reais).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária

. 


