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ACÓRDÃO Nº:468/2008
PROCESSO Nº: 2003/6860/000655 
REEXAME NECESSÁRIO: 2244
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO:TELACON SERVIÇOS TELEF LAGOA DA CONFUSÃO 

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento de obrigação acessória não provada 
pelo autor. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais AO JULGAR 
O PRESENTE PROCESSO, DECIDIU, por unanimidade, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da infração denunciada 
causando cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, argüida pela 
REFAZ. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2003/001246 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento e cinqüenta e sete reais e cinqüenta 
centavos). 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 25 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada   no valor de R$ 27.157,60  (vinte e sete mil cento 
e cinqüenta e sete reais e sessenta centavos),  por deixar de registrar os 
documentos fiscais, conforme apurado no demonstrativo fiscal anexo, resultando 
em descumprimento de obrigação tributária com multa formal de 10% do valor 
total das operações, relativo ao exercício de 2002.

A julgadora de primeira instância  conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  improcedente, por entender que o 
andamento do processo foi tumultuado e o autuante, através de várias 
manifestações nos autos, demonstrou incerteza quanto à matéria tributável, 
inclusive constituindo novo auto de infração relativos aos exercício de 2002 e 
2003 (fls. 91/92).

A REFAZ recomendou a  reforma   da  decisão prolatada em primeira 
instância e pela nulidade do auto de infração, por entender que a descrição da 
infração está confusa, visto que foram efetuadas várias alterações e estas não 
estão demonstrando claramente a certeza do autuante quanto a matéria 
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tributável, bem como, o auto não está acompanhado dos documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamenta, dessa forma, entendo que 
ocorreu o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte., condenando o valor 
constante na peça inicial, por entender que, a recorrente informa que houve 
recolhimento do imposto e traz os comprovantes e as referidas notas fiscais 
carimbadas como prova do pagamento do mesmo, e que apesar da afirmação 
não foram anexados comprovantes de pagamentos do ICMS substituição 
tributária, ficando caracterizado que não houve a comprovação do pagamento do 
imposto cobrado.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, e do parecer da REFAZ,  
a empresa não se manifestou.

Em análise aos autos, verifica-se que  a presente demanda refere-se à 
multa formal pela falta de registro de documentos fiscais, a impugnante 
comprovou que somente iniciou suas atividades junto à Secretaria da Fazenda 
em janeiro de 2002, das notas fiscais relativas ao exercício de 2001 foi 
apresentado somente um relatório que não tem valor probatório. No exercício de 
2002, ainda que a empresa já tivesse cadastrada junto à SEFAZ, em relação aos 
cartões indutivos, a impugnante prestava apenas serviço de distribuição para a 
Brasil Telecom. Por força do Contrato nº 0092/2002 e declaração de fls. 62. o 
andamento do processo foi tumultuado e o autuante, através de várias 
manifestações nos autos, demonstrou incerteza quanto à matéria tributável, 
inclusive constituindo novo auto de infração relativos ao exercício de 2002 e 2003 
(fls. 91/92), por tais motivos entendo que a exigência do crédito tributário 
constituído pela Fazenda Pública não deve prosperar. 

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando o auto de infração nº 2003/001246 improcedente, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


