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ACÓRDÃO Nº 44/2010
PROCESSO Nº: 2009/6040/500917
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7725
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.068.576-1

EMENTA: Multa Formal. Emissão de Notas Fiscais em Desacordo com a Legislação 
Estadual. Penalidade Imposta em Dissonância com o Histórico da Infração - Deve 
ser aplicada a multa formal que guarda relação com o histórico da infração tipificada.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 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 de nº 
2009/000481, alterando a penalidade para o art. 50, inciso IX, alínea “a” da Lei 
1287/01 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinqüenta reais), R$ 120,00 (cento e 
vinte reais), R$ 1.230,00 (hum mil, duzentos e trinta reais), R$ 480,00 (quatrocentos 
e oitenta reais), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e absolver dos valores de R$ 34.537,30 (trinta e quatro mil, 
quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos), R$ 975,13 (novecentos e setenta e 
cinco reais e treze centavos), R$ 82.292,96 (oitenta e dois mil, duzentos e noventa e 
dois reais e noventa e seis centavos), e R$ 5.441,69 (cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), referente aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens 
Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de março de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em quatro contextos. No campo 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 
por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o ICMS no valor total de R$ 126.127,08 
(cento e vinte e seis mil, cento e vinte e sete reais e oito centavos), proveniente de 
emissão de notas fiscais de entradas de mercadorias em devolução de vendas com 
rasuras, campos em branco, codificações errôneas, impróprias para o procedimento, 
conforme consta do demonstrativo, relativo aos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 
2008.
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O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação tempestiva 
aduzindo que o auditor ao efetuar o demonstrativo cometeu alguns equívocos, pois 
todas as notas fiscais referem-se a devolução de vendas, sendo que algumas foram 
emitidas a órgãos públicos e, devido a problema de empenho e as notas já estarem 
escrituradas, fez-se a devolução e emitiu-se novas notas fiscais. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários no valor total de R$ 126.127,08 (cento e vinte 
e seis mil, cento e vinte e sete reais e oito centavos), com a devida atualização 
monetária.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação e acrescentado 
que houve equívoco também por parte do auditor quanto a tipificação da infração, 
pois caso tenha havido alguma infração, não seria o art. 50, inc.I, alínea “d”, da lei 
1287/2001. O que alterando daria um valor bem inferior ao que está sendo cobrado.

Ao final, requer que seja cancelado o crédito tributário e arquivado o 
processo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação às fl. 149, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que houve 
a emissão de notas fiscais de entradas de mercadorias em devolução de vendas em 
desacordo com o previsto na legislação, uma vez que apresentavam rasuras, 
campos em branco, codificações errôneas, sendo impróprias para o procedimento.

No entanto, a autoridade autuante se equivocou ao instituir penalidade do 
art.50, inc. I, alínea “d” da Lei 1287/2001, pois a mesma descreve multa de:

Art. 50- ...................................................................

I - 30% do valor da operação que:

d) motivar em adulteração, vício ou falsificação de 
livros ou documentos fiscais ou contábeis, ou a sua 
utilização com o propósito de obtenção de vantagens 
ilícitas, ainda que em proveito de terceiros. 

Contudo, o histórico da infração cometida não guarda relação com a 
penalidade imposta pela autoridade autuante, uma vez que o histórico remete a 
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infração de emissão de notas fiscais com rasuras, campos em branco e etc, não se 
falando em adulteração ou falsificação das notas fiscais, devendo assim ser alterada 
a penalidade imposta, aplicando-se a penalidade do art. 50, inc. IX, alínea “a” da Lei 
1287/01, que descreve multa de:

Art. 50 - ..................................................................

IX- R$ 30,00 por:

a) Preenchimento de documento fiscal de forma 
omissa, ilegível, com rasuras ou incorreções. 

Dessa forma, alterando-se a penalidade e refazendo-se o cálculo da multa 
imposta houve alteração nos valores iniciais dos contextos autuados, acarretando a 
procedência em parte do auto de infração.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração nº 2009/000481, alterando a penalidade para o art. 50, inciso IX, 
alínea “a” da Lei 1287/01 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinqüenta reais), R$ 
120,00 (cento e vinte reais), R$ 1.230,00 ( hum mil, duzentos e trinta reais), R$ 
480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver dos valores de R$ 34.537,30 
(trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos), R$ 975,13 
(novecentos e setenta e cinco reais e treze centavos), R$ 82.292,96 ( oitenta e dois 
mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), e R$ 5.441,69 ( 
cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendário


