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ACÓRDÃO Nº:482/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/503567          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7105
RECORRENTE: MOTO PEÇAS PALMAS LTDA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa formal. Falta de autenticação de livros escriturados por 
processamento eletrônico de dados. Interpretação da norma de forma menos 
gravosa ao contribuinte. Lançamento procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração nº 2007/004384 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente o campo 4.11, 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
referente o campo 4.11. Voto contrário da Conselheira Elena Peres Pimentel. 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, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de junho de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a recolher multa formal, na 
importância de R$8.000,00 (oito mil reais), referente a não apresentação dos 
livros fiscais escriturados por processamento de dados, relativo ao período de 
2006, abrangendo os livros: registro de entradas, registro de saídas, registro de 
apuração do ICMS, registro de inventário, totalizando 4 livros.   

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o auditor está 
penalizando por ter entregue os livros fiscais sem a devida autenticação. Que a 
empresa contratou um profissional da contabilidade para controlar os 
movimentos, inclusive emitir livros e autenticá-los no tempo hábil, conforme Lei 
Estadual.  Solicita revisão do procedimento. 

Sentença foi lavrada, onde que a demanda decorre de multa formal pela 
falta de autenticação dos livros fiscais. Diz que a responsabilidade do 
cumprimento de obrigações acessórias é do contribuinte. A contratação de 
técnico contábil não exime o sujeito passivo das penalidades impostas pelo 
descumprimento das referidas obrigações. Que o art. 44, inciso VII do CTE que é 
obrigação do contribuinte autenticar os livros fiscais escriturados por 
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processamento eletrônico de dados, cujo prazo está estabelecido no RICMS. 
Com essas considerações entende correto o procedimento, julga procedente o 
auto de infração.  

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz  a penalidade imposta 
não se subsume ao disposto pela autoridade administrativa. A redação do art. 50, 
alínea “c” do CTE, é tranqüila, “Livros fiscais (no plural0, e não R$2.000,00 por 
falta de autenticação de cada livro”. Que mesmo tendo efetivado o levantamento 
do ICMS, substituição tributária, conta caixa, análise de inventário e não 
conseguindo descobrir nenhum ilícito tributário, houve por bem quadruplicar uma 
pretensa multa formal, talvez por atingimento de pontos para a percepção de sua 
gratificação por produtividade. Que neste caso, trata-se de verdadeiro confisco. 
Que os livros foram autenticados em 01 de fevereiro, sem óbice da Delegacia da 
Receita Estadual de Palmas, conforme pode-se aferir nas cópias dos termos de 
abertura dos respectivos documentos. Que a autenticação não foi intempestiva. 
Requer a improcedência do feito.

A Representação Fazendária, diz em parecer que recomenda a reforma da 
sentença para que julgado procedente em parte, para reduzir para apenas 
R$2.000,00.

O procedimento efetuado pelo agente do fisco, cobra multa formal por falta 
de autenticação de quatro livros fiscais escriturados por processamento de dados. 
Dentro deste Contencioso, foram julgados vários processos, onde estes livros, 
foram enfeixados em um só livro, traduzindo em um só livro fiscal, contendo os 
livros registros de apuração do ICMS, entradas, saída e de inventário.  

A interpretação da norma deve ser efetuada de forma menos gravosa ao 
contribuinte, ocorreu uma interpretação muito extensiva, procedendo a multa por 
cada livro fiscal. A Representação Fazendária, entende de forma a alterar o valor 
da multa para que seja de forma literal. 

O procedimento fiscal efetuado, portanto, deve ser considerado como um 
livro fiscal somente. Por isso, acato parcialmente as razões da recorrente para 
diminuir o valor da multa formal para R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2007/004384 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente 
o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais), referente o campo 4.11.
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


