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ACÓRDÃO Nº:102/2009
PROCESSO: 2007/6070/500042         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.466
RECORRENTE: HARMANDO NOBRE DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Notas Fiscais Série D-1. Data de Emissão Vencida. Documentos 
Lançados no Livro de Registro de Saídas - Incabível multa formal quando 
comprovadamente os documentos com data de validade vencida encontram-se 
registrados e não houve prejuízo aos cofres públicos. 

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 de nº 
2007/003569 e absolver o sujeito passivo do valor de R$4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 01 de abril de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 4.500,00 (Quatro 
mil e quinhentos reais) em função da utilização irregular de documentos fiscais 
com validade vencida em relação à impressão e autorização dos formulários, 
conforme faz prova cópias das notas fiscais, 37 notas fiscais emitidas no exercício 
de 2002; 32 notas fiscais emitidas no exercício de 2003; 26 notas fiscais emitidas 
no exercício de 2004; 38 notas fiscais emitidas no exercício de 2005 e 17 notas 
fiscais emitidas no exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva por meio de 
pessoa sem capacidade processual.

As folhas 210/211 o julgador de primeira instância determina o retorno dos 
autos para saneamento quanto à capacidade processual.

O contribuinte comparece aos autos com impugnação, onde alega que em 
relação ao decreto 1.382/2001, o artigo 131, inciso VIII, não tem amparo legal, 
pois o referido decreto dispõe de apenas 53 artigos.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho, alegando em síntese 
que não deve prevalecer o auto de infração, uma vez que as notas fiscais 
emitidas foram devidamente registradas, e também diz que não concorda com as 
infrações apontadas e tampouco com as penalidades, e que em relação ao 
decreto 1382/2001, o artigo 131, inciso VIII, não tem amparo legal, pois o último 
artigo deste decreto é o de numero 53.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de multa formal pela 
utilização de notas fiscais com o prazo de emissão vencidas, como se pode 
perceber, as referidas notas fiscais são série D-1, e as mesmas não transferem 
créditos de imposto, também está claro que as notas fiscais, alvo da presente 
autuação, encontram-se devidamente lançadas no livro de registro de saídas de 
mercadorias. Portanto, entendo que a utilização das mesmas não trouxe qualquer 
prejuízo aos cofres do Estado, por este fato não há que se falar em cobrança de 
multa formal.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para,
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2007/003569 e absolver o sujeito passivo do valor de R$4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


