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ACÓRDÃO Nº:565/2008
PROCESSO N.º: 2007/6890/500053 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.186
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A

EMENTA: Multa Formal. Comunicação de uso do Sistema Eletrônico de 
Processamento de Dados devidamente autorizado. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/001015 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 6.240,00 (Seis mil, 
duzentos e quarenta 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 Rubens 
Marcelo Sardinha.  Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de Agosto de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 6.240,00 (Seis mil, duzentos e 
quarenta reais) referente a multa formal por preencher os documentos fiscais de 
saídas M-1 com vícios e desacordo com a legislação tributária, pois consta no 
corpo da nota fiscal, tanto a emissão mecânica via sistema eletrônico de 
computação de dados, como a tipografia via máquina de escrever, em um total de 
208 notas fiscais, relacionadas em planilha anexa.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva com as seguintes alegações: que  as notas fiscais preenchidas com 
dois tipos de impressão se deve à necessidade de retirar mercadorias adquiridas 
diretamente no estabelecimento do produtor vendedor (geralmente em fazendas), 
e como forma de operacionalizar os procedimentos administrativos efetua a pré-
emissão das notas fiscais de saídas a serem utilizadas no acompanhamento das 
mercadorias, colocando os dados básicos e comuns a todas as operações como: 
natureza da operação, CFOP, destinatário, etc.: que ao ser carregado o veículo 
no estabelecimento do produtor e conhecido o peso, a nota fiscal pré-emitida é 
devidamente completada com o peso e os valores respectivos através de um 
máquina datilográfica; e que os documentos, inobstante os diferentes tipos de 
impressão, apresentam-se totalmente legíveis, sem rasuras, omissões, 
incorreções ou vícios que comprometem a idoneidade do respectivo documento, 
alega ainda que, as notas fiscais foram emitidas observando-se os requisitos e 
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informações necessárias à correta identificação da operação; que estão 
devidamente escrituradas no livro fiscal e que os tributos que incidiram foram 
destacados e recolhidos. Requer seja declarado improcedente o auto de infração.

    
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito 
passivo do crédito tributário constante na inicial. 

Em análise aos autos, verifica-se a correta descrição do autuante no que 
se refere ao preenchimento com dois tipos de impressões. Contudo, no que se 
refere ao preenchimento com dois tipos de impressões, há que se considerar 
também, as alegações da Autuada, visto que a especificidade do produto que 
comercializa, pode implicar na necessidade da forma de operacionalização 
explicada por ela, sem que isto se constitua em infração à legislação, visto que, 
não se pode afirmar que os documentos foram preenchidos de forma omissa, 
ilegível, com rasuras ou incorreções.

Dessa forma, entendo que os documentos fiscais considerados pelo 
autuante como viciados, atendem ao que lhes foram propostos, ou seja, acobertar 
saídas de mercadorias.

Face ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento, confirmo a 
sentença em primeira instância e julgo improcedente o auto de infração nº 
2007/001015, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça 
básica.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


