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ACÓRDÃO Nº: 331/2009
PROCESSO Nº: 2008/7000/500254          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.572
RECORRENTE: VALDEZ CUNHA DA SILVA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de Obrigação Acessória. Usuário de ECF 
- Não é lícito exigir multa formal proporcional ao valor da operação, pela falta de 
anotar na coluna “observações”, do livro de registro de saídas, o número e a série da 
nota fiscal emitida.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa, por falta de devolução dos documentos da empresa, arguida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração nº 2008/002375 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente o campo 4.11, mais 
acréscimos legais, conforme art. 50, inciso X, alínea d da Lei 1.287/01; e 
improcedente o valor de R$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais), referente o 
campo 4.11. 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. RELATOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: O contribuinte foi autuado a pagar multa formal, na importância de R$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais), pela falta de escrituração de operações de 
saídas de mercadorias referente às notas fiscais série D-1 e nºs 2966/2974; 
3006/3073; 3075/3081; 3083/3013, 3116/3131, cujo ICMS já havia sido recolhido, 
através da emissão e escrituração dos respectivos ECFs, no período de 01.01 a 
31.12.2007, conforme Levantamento Comparativo das Saídas com o Documentário.

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta no dia 
18.12.2008. Decorreu o prazo legal sem que a mesma haja apresentado defesa e no 
dia 08 de janeiro de 2009, foi lavrado Termo de Revelia.
     

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa formal na importância de R$ 
3.200,00, acrescido das cominações legais. 
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este Conselho, arquiu preliminar de nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa, pela não devolução dos livros e 
documentos utilizados na auditoria e, no mérito, alega que se os cupons foram 
registrados no livro próprio, como afirma a peça acusatória, não há porque penalizar 
o recorrente por não ter também registrado referidos documentos, fato que resultaria 
em dupla saída, requer a nulidade da autuação. 

A REFAZ solicita ao Presidente do CAT, para requer o Delegado de 
Jurisdição do AFRE III, Fernando Sergio Farias de Oliveira, que faça juntada do 
documento comprobatório da devolução dos documentos utilizados nos trabalhos de 
auditoria na empresa ora autuada, atendendo a solicitação com documento de fls. 
41.

A REFAZ manifesta no processo recomendando que proceda a uma nova
intimação, reabrindo prazo para impugnação, devido o auto de infração ter sido 
lavrado em 17.12.2008 e o término dos trabalhos ocorreram em 23.03.2009, fls. 19, 
não sendo este o entendimento desta casa, recomenda a  reforma da  decisão 
prolatada em primeira instância e a nulidade do auto de infração,

Após análise dos autos, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, por falta de devolução dos documentos da 
empresa, arquida pela Recorrente, em face da economia processual e passo a 
analisar o mérito, a presente autuação foi pela falta da anotação, na coluna 
“observações” do livro de registro de saídas, do nº e a série da nota fiscal solicitada, 
entendo que o contribuinte cometeu uma falha, descumpriu uma obrigação 
acessória, porque, sempre que solicitado, o usuário de ECF deverá emitir nota fiscal. 
As operações de vendas acobertadas por nota fiscal a consumidor e nota fiscal 
modelo1, devem ser registradas no ECF, constando na nota o nº do cupom fiscal 
correspondente e o nº do ECF atribuído pelo estabelecimento. A via fixa do 
documento emitido deverá ser afixada no cupom fiscal e na coluna “Observações”, 
do livro de Registro de Saídas, anotado o nº e a série do documento. 

De todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, por falta de devolução dos documentos da 
empresa, arquida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2008/002375 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente o 
campo 4.11, mais acréscimos legais, conforme art. 50, inciso X, alínea d da Lei 
1.287/01 e improcedente o valor de R$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais), 
referente o campo 4.11
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É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


