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ACÓRDÃO Nº.:358/2008
PROCESSO: 2006/6040/502205         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.970
RECORRENTE: CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Notas fiscais emitidas com data anterior ao da 
autorização de impressão de documento fiscal. A emissão de notas fiscais 
efetuadas com data anterior ao da ação fiscal, mesmo com equivoco na data de 
emissão, comprovam a denuncia espontânea de uma ação irregular. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/001951 no valor de R$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos 
reais). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de maio de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pìmentel

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 142.500,00 
( Cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), por emissão de notas fiscais 
série M-1 nº. 00453 e 00454, com data de emissão do dia 30/05/2006, sendo a 
autorização para emissão concedida a partir de 01/06/2006, conforme AIDF nº. 
005138, e cópias das notas fiscais.

A autuada foi intimada apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos valores exigidos na inicial mais acréscimos legais.

Ciente da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso 
voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito alega 
que as notas fiscais não configuram transporte de mercadorias em situação fiscal 
irregular, que houve tão somente erro material quando do preenchimento das 
notas fiscais de nºs 000453 e 000454 no campo emissão, que o enquadramento 
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da infração e a aplicação da penalidas presente no auto de infração não se 
coadunam com a veracidade dosa fatos, pede que seja reformada a sentença de 
primeira instância e julgar nulo o auto de infração, e se não acolhido o pedido 
principal pede a retificação do auto de infração para aplicar a multa prevista no 
artigo 50, inciso IX, alínea “a”, da lei 1.287/01 que é apenas R$ 30,00 (Trinta 
reais).

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração procedente em parte.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que as notas 
fiscais emitidas com data anterior ao da confecção dos blocos e tambem anterior 
à ação fiscal comprovam que houve denuncia espontânea de uma operação 
irregular, ficando desta forma excluída a responsabilidade pelo pagamento da 
multa exigida, vejamos o que diz o artigo 128 da Lei 1.288/01: 

Art. 128. A responsabilidade pelo pagamento de 
multa é excluída pela denuncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do 
pagamento do imposto devido ou do deposito da 
importância arbitrada pelo Secretário da 
Fazenda, quando o montante do tributo 
depender de apuração: 

Ante ao exposto conheço do recurso dou-lhe provimento e voto reformando 
a sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº. 
2006/001951, no valor de R$ 142.500,00 (Cento e quarenta e dois mil e 
quinhentos reais).

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária
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