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ACÓRDÃO Nº:433/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/501464 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.298
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: BETA DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.088.397-0

EMENTA: Multa Formal. Exigência fiscal excluída, em face de não ser  de 
competência do fisco Estadual penalizar pela falta de autenticação de livros 
contábeis, Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 2.000,00 (Dois mi reais)  por 
ter deixado de exibir a fiscalização o livro diário do exercício de 2006, devidamente 
autenticado conforme determina a legislação tributária estadual.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que o motivo da autuação se deu pela falta de autenticação 
de livros contábeis, enquanto a legislação do Estado trata de falta de autenticação 
de livro fiscais.

A julgadora de primeira instância, concordou  com as alegações da autuada 
e julgou o auto de infração improcedente.

A REFAZ recomendou a manutenção    da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência   do auto de infração

Ciente da sentença de primeira instância do parecer da REFAZ, a empresa 
não se manifestou.

Em análise aos autos, verifica-se que a  julgadora de primeira instância agiu 
corretamente, pois, tanto a infração quanto a penalidade do auto refere-se a falta 
de autenticação de livros fiscais, enquanto o motivo da autuação se deu pela falta 
de autenticação de livros contábeis,  ressalta-se que a autenticação é o ato oficial 
que dá legalidade ao livro c diário. A escrituração contábil, sem autenticação, deve 
ser considerada um registro não oficial, sem valor probante da manutenção da 
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escrita comercial. Todavia, não cabe ao fisco estadual a autuação pela falta dessa 
autenticação..

Diante do exposto, uma vez evidenciada a ilegitimidade da cobrança da 
multa formal, voto pela  confirmação da decisão de primeira instância e pela  
improcedência do auto de infração, absolvendo  a autuada da imputação que lhe 
faz a peça básica.  

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


