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ACÓRDÃO Nº: 266/2008
PROCESSO Nº: 2007/6090/500018
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.115
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
RECORRIDA: JUAREZ NERES DE CARVALHO 

EMENTA: Multa Formal. Não apresentação de documentos comprobatórios do 
ilícito fiscal. Infração não comprovada. Lançamento improcedente

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 
2007/000868 no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 29 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais),  referente a  multa formal pelo extravio dos blocos de notas fiscais de 
saídas nº 2801 a 3300 e 4601 a 4850, utilizados no período de 2002, 2003 e 2006 
conforme consta do Boletim de Ocorrência número 013/97, emitidos em 
27.02.2007, por  Maciel Urbano de Andrade.

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

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário no valor de R$ 1.500,00, atualizada 
monetariamente.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, não argüiu  preliminar e no mérito 
alega que registrou o fato para os devidos fins; que a auditoria lançou de ofício a 
multa formal sobre um fato denunciado, excluindo o princípio da espontaneidade; 
que as segundas vias dos blocos encontram-se à disposição do fisco no escritório 
de contabilidade. 
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A REFAZ recomendou a confirmação  da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência  do auto de infração. 

É o Relatório. 

Em análise aos autos, verifica-se que a prova apresentada pelo autuante, 
para dar suporte ao auto não foi suficiente, pois apresentou só o Boletim de 
Ocorrência nº 013/07, datado em 27 de fevereiro de 2007, e o auto de infração 
lavrado em 15.03.2007, não havendo nenhuma intimação para apresentar os 
blocos de notas fiscais, anterior a lavratura do auto de infração, e  demais a 
afirmação da recorrente de que as notas fiscais foram registradas e encontram-se 
no escritório de contabilidade.

Considerando que o Art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, exposto abaixo, 
estabelece que o auto de infração deve conter em anexo os documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamentar, entendo que o auto de infração 
é improcedente, por falta de documentos que comprove a existência do ilícito 
fiscal, ou seja, não foi comprovada a infração apontada. 

Art. 35. O Auto de Infração:

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do 
crédito tributário e os documentos comprobatórios dos 
fatos em que se fundamentar.

Diante do exposto, uma vez evidenciada a ilegitimidade da cobrança do 
imposto, voto pela  reforma da decisão de primeira instância e improcedência do 
auto de infração, absolvendo a autuada da imputação que lhe faz a peça básica.  

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relatora
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Representação Fazendária


