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ACÓRDÃO Nº.: 057/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6170/500018
REEXAME NECESSÁRIO: 2.049
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DELMIR GOMES DE MENEZES

EMENTA: Multa formal. Ausência de documentos que comprovam o 
descumprimento da obrigação acessória. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/001218 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de março de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 6.000,00 
(Seis mil reais), pela não autenticação nos prazos regulamentares dos livros 
fiscais: livro de registro de entradas,  livros de registros de saídas e  livro de 
registro de apuração do ICMS referentes ao periodo de 01/01/2002 a 31/12/2006, 
conforme prova documentação em anexo.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação onde alega que no 
decorrer de suas atividades comerciais teve prejuízos financeiros advindo de 
vendas a prazo e que na eminência de falir resolve encerrar as atividades, vem 
também solicitar junto ao delegado da Receita Estadual de Paraíso do Tocantins 
que lhe conceda a remissão de sua divida tributária em vista de seu estado de 
pobreza.

O julgador de primeira instância julga o auto de infração nulo submetendo 
sua decisão ao COCRE, tendo em vista o que dispõe o art. 56, inciso IV, alínea f 
da Lei 1288/01.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar nulo o auto de infração.
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Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta pela 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado o discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento não junta aos autos as provas necessárias para dar sustentação ao 
ilícito exigido na inicial, o documento como prova do ilícito que o autor traz aos 
autos é tão somente uma declaração expedida a seu pedido pela agencia de 
atendimento de Nova Rosalandia, declaração esta expedida com data posterior 
ao da lavratura do auto de infração. Portanto pela falta de provas que dão 
sustentação ao auto de infração, voto pela reforma da sentença de primeira 
instância e julgo improcedente o auto de infração nº. 2007.001218, absolvendo o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


