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ACÓRDÃO Nº:329/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500972 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.631
RECORRENTE: GOMES & SAQUETIM LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Denúncia Espontânea. Ilegitimidade - Havendo nos autos 
elementos que descaracterizem o motivo ensejador da proposição da penalidade 
pecuniária, constatada a denúncia espontânea, não deve ser mantido o lançamento 
que formaliza o procedimento fiscal respectivo.

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 2008/002412 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 6.640,00 (seis 
mil e seiscentos e quarenta reais). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 14 de 
julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 6.640,00 (seis mil, seiscentos e 
quarenta reais), referente a multa formal pela falta de escrituração de documentos 
fiscais de saídas, no período de 01.01.2007 a 24.12.2007. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva.

Faz juntada do requerimento, termo de ocorrência e auto de infração.
     

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do valor constante na inicial, por entender que ainda que o 
contribuinte tenha solicitado o lançamento dos documentos fiscais 
espontaneamente, tal fato não o exime do pagamento da multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória e que o parecer emitido às fls. 355/357, do 
Processo 2008/6070/500066, em apenso, a manifestação do auditor fiscal foi 
favorável à requerente, desde que seja recolhida a multa formal prevista no art. 50, 
inciso VIII, alínea b da Lei nº 1.287/01, o que resultou na lavratura do auto de 
infração às fls. 02/03.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este Conselho, não arquiu  preliminar e, no mérito, 
alega que ao  deparar com a situação das notas fiscais não lançadas no livro de 
saídas, registrou o fato ocorrido no livro de registro de termo de ocorrências; que 
protocolou documento comunicando o não lançamento no livro de registro de saídas 
das notas fiscais citadas no auto e pedindo autorização para lançamento das 
mesmas; que todas as notas estão acobertadas por cupons fiscais e os impostos 
devido já foram recolhidos.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração.

Em análise aos autos, entendo que a respeito da exigência tributária de que 
trata a peça básica, o autuado não deverá ser penalizado com a cobrança da multa 
formal pela prática de irregularidade. Conforme ficou muito bem esclarecido na peça 
recursal, também no requerimento solicitando autorização para o lançamento das 
notas fiscais e do registro no livro de termo de ocorrência com o devido registro, 
documentos de fls. 24/25 dos autos, o contribuinte, em virtude de falha do não 
lançamento das notas fiscais, adotou o procedimento que lhe é permitido pelo 
art.128 da Lei 1.287/01 CTE, que assim estabelece:

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

Diante do exposto, uma vez evidenciada a ilegitimidade da cobrança da multa 
formal, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformar a decisão 
prolatada em primeira instância, julgar o auto de infração nº 2008/002412 
improcedente, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


