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ACÓRDÃO Nº.: 102/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/501523
REEXAME NECESSÁRIO: 1.999
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: N M MENDES DE SOUSA ME

EMENTA: Multa formal. Notas fiscais de entrada não registradas. Equívoco do 
autor do procedimento ao aplicar o percentual da multa. 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, e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
427,26 (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), referente o 
campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 297,41 (Duzentos e noventa e sete reais e 
quarenta e um centavos), referente a parcela de imposto devido por substituição 
tributária, sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais 
constantes do levantamento de substituição tributária relativo ao exercício de 
2001. No campo 5.1 em multa formal no valor de R$ 854,51 (Oitocentos e 
cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos), pelo não lançamento das 
notas fiscais em anexo e declaração de que não possui livros, relativo ao 
exercício de 2001.

A autuada é intimada, não se manifestando ao processo incorrendo em 
revelia.

O processo foi devolvido ao autuante para saneamento que lavrou termo 
de aditamento retificando as infrações e as penalidades descritas nos campos 
4.13, 4.15, 5.13 e 5.15 do auto de infração.

O contribuinte foi intimado por edital do termo de aditamento não se 
manifestando.
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A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente em 
parte condenado o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor 
de R$ 297,41 campo 4.11 com a penalidade sugerida no campo 4.15 do termo de 
aditamento, e da multa forma no valor de R$ 427,25, campo 5.11, com a 
penalidade descrita no campo 5.15, todos os valores acrescidos das cominações 
legais.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

O contribuinte é notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária por edital não se manifestando ao 
processo.

O chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento em 
reexame necessário o valor absolvido de R$ 427,26, remanescente do contexto 
5.11 que corrigido à data da decisão ultrapassa o valor de alçada.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento equivocou-se ao aplicar o percentual da multa em 10% descrita no 
campo 5.15, quando o correto previsto no artigo 63, inciso III, alínea b da Lei nº. 
888/96 com redação da Lei nº. 1.121/00 é de 5%.

Pelo exposto vejo que agiu acertadamente a julgadora de primeira 
instância quando refez os cálculos aplicando o percentual correto da infração.

Portanto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e julgo o 
auto de infração procedente em parte absolvendo o sujeito passivo no valor de 
R$ 427,26 (Quatrocentos e vinte sete reais e vinte seis centavos), lançado no 
campo 5.11 do auto de infração nº. 2006/001398.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


