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ACÓRDÃO Nº : 434/2010
PROCESSO Nº : 2009/6650/500070
IMPUGNAÇÃO : 68
IMPUGNANTE :IND. E COM. DE LATICINIOS JUSSARA LTDA. 
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.396.782-2

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Emissão de Nota Fiscal Com 
Prazo de Validade Vencido. Equívoco na Aplicação do Percentual da Multa –
Inexigível na totalidade a multa formal quando lançada em percentual superior ao 
estabelecido. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial para, julgar 
procedente em parte o auto de infração 2009/001087 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e 
sessenta reais), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 2.160,00 
(dois mil, cento e sessenta reais), referente ao campo 4.11, conforme Termo de 
Aditamento de fls. 51/52. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de 
novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.672,00 
(tres mil, seiscentos e setenta e dois reais), referente ao imposto da nota fiscal 
numero 460, emitida em 29/11/2008, a qual foi considerada inidônea, por ser emitida 
após o prazo de validade de emissão.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo, incorrendo em revelia.

A julgadora devolve os autos a origem para saneamento.

A autuada compareceu aos autos desistindo expressamento do julgamento de 
primeira instância, alegando em síntese que se encontra inserida no programa 
proindustria, gozando, portanto, dos seus beneficios e que emitiu a nota fiscal com 
base no regulamento do ICMS, com carimbo da repartição fiscal em 29/11/2008 e 
que a saída da mercadoria ocorreu em em 29/11/2008, portanto, o auto de infração 
é improcedente.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
improcedência do auto de infração.

Em sessão plenária, realizada aos 11 dias do mes de novembro, o Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE decidiu converter o julgamento em 
diligencia, para que o sujeito passivo apresente cópias dos livros de saidas e 
apuração de ICMS.

Novamente em sessão plenária, realizada aos 05 dias do mes de abril de 
2010, o COCRE decidiu conveter o julgamento em diligencia, para que o autor do 
procedimento faça termo de aditamento do auto de infração, uma vez que a 
operação com leite in natura é diferida.

Às folhas 51/52, o auto é aditado com alterações nos campos 4.1; 4.4; 4.5 e 
4.8 para R$ 21.600,00; 4.9; 4.10 e 4.11 para R$ 4.320,00 e alterou tambem o campo 
4.15 do auto de infração.

A Representação Fazendária recomendou a improcedencia do auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo, resta claro que o contribuinte 
descumpriu uma obrigação acessória ao emitir uma nota fiscal com data de validade 
de emissão vencida. Em sua defesa o mesmo alega que a nota encontra-se 
carimbada pela Secretaria da Fazenda, porém, o referido carimbo não contêm 
assinatura da autoridade competente, fato este que não dá validade ao referido 
documento.

Ao lavrar o termo de aditamento de folhas 51 e 52 a autoridade autuante 
altera a cobrança de ICMS paraulta formal por descumprimento de obrigação 
acessória, porem, ao aplicar o percentual da multa comete o equívoco de exigir 
30%, quando na realidade o percentual correto é de 15%, portanto, o valor da 
exigencia deve ser reformado.

Pelo exposto, no mérito, conheço da impugnação e dou-lhe provimento 
parcial para, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001087 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.160,00 (dois 
mil, cento e sessenta reais), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), referente ao campo 4.11, conforme 
Termo de Aditamento de fls. 51/52.     
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


