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ACÓRDÃO Nº:467/2008
PROCESSO Nº: 2007/6890/500229 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7216
RECORRENTE: RAIMUNDO JOSE DE MOURA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Nulo o lançamento que não determina com precisão a 
infração denunciada. Incompatibilidade dos fatos narrados com a infração legal 
ilícito.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da 
descrição da infração denunciada, arguida pelo Presidente, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto 
conforme Art. 11, Inciso VI do Regimento Interno. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 22 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
referente a multa formal pela falta de autenticação de livros de entrada, saída e 
apuração do ICMS, referente aos  exercícios fiscais, 2002 e 2003

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância, conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento das multas formais nos valores de: R$ 6.000,00, do campo 4.1 e 
R$ 6.000,00, do campo 5.1, acrescido da atualização monetária prevista.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresenta 
recurso voluntário a este conselho, requer a nulidade da autuação por falta de 
amparo legal, por infringir o princípio da legalidade , quando a legislação define o 
valor da multa por livros ou exercício fiscal, sendo texto  claro ao definir valor 
monetário fixo, e não por unidade como consta do auto e mantido na sentença de 
primeira instância. 
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A REFAZ  recomenda a reforma da sentença de primeira instância e a 
procedência parcial do lançamento, retificando  os valores contidos nos contextos 
4.11 e 5.11 para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente.

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)

§ 3º Os formulários referentes a cada livro fiscal devem ser encadernados 
por exercício de apuração, em grupos de até 500 folhas, sem prejuízo da autenticação 
de que trata o artigo seguinte.

Multa formal. I - Falta de autenticação dos livro 
fiscais, nos prazos regulamentares. Aplicabilidade 
do art. 50, XVI, c, da Lei 1.287/01.
É vedado a aplicação de analogia ou equidade 
para dispensar pagamento de tributo devido ao 
erário, art. 108 §§1º ea 5º , 111, III Lei 5.172/66 i 
nesse sentido o mesmo art. 50 §§ 1} e 5º somente 
autoriza que o Auditor Fiscal, após a verificação de 
que não houve dolo, poderá, não diz deverá a 
plicar a penalidade ao grupo de documentos fiscais 
dos incisos VI e VII do art. 50, portanto a lei veda a 
interpretação extensiva pleiteada pelo nobre 
impugnante, sob pena Art. 8º 16 e 19 da Lei 
1.288/01, de quaisquer órgão e ou autoridade 
públicas fiscais ou não fiscais mas investidas de 
função pública nos termos do art. 237 Lei 2.848/40.

Diante do exposto,  voto pela procedência do auto de infração nº, 
condenando o sujeito passivo da obrigação tributária a recolher a importância de 
R$, acrescida das cominações legais, conforme termo de aditamento de fls.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representante Fazendário


