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ACÓRDÃO Nº.: 096/2008
PROCESSO Nº.: 2005/6040/501269
REEXAME NECESSÁRIO: 1.847
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MUNDO DIGITAL COM. E SERVIÇO

EMENTA: Multa formal. Retirada de documentos fiscais do estabelecimento sem 
autorização. Ausência de documentos comprobatórios do ilícito. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2005/001643 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e 
cinqüenta 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 04 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$ 9.750,00 
(Nove mil setecentos e cinqüenta reais), pela retirada do estabelecimento, dos 
documentos fiscais sem autorização do fisco, a empresa desapareceu do domicilio 
fiscal. As notas fiscais estão relacionadas na AIDF.

A autuada foi intimada por edital publicada no Diário Oficial do Estado nº. 
2106 de 14 de fevereiro de 2006 não se manifestando, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância emite despacho solicitando a 
apresentação dos documentos comprobatórios da infração, o qual não foi atendida 
sob a justificativa que a empresa encontra-se com as atividades encerradas.

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração improcedente, 
submetendo sua decisão ao COCRE, conforme determina o art. 56, inciso IV, 
Alínea f, da Lei 1288/2001.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
improcedente.
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O contribuinte é notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária por edital publicado no diário Oficial do 
Estado do TO. Nº. 2535 de 21/11/2007, não se manifestando.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento não junta os documentos necessários para comprovar a infração, o 
mesmo fundamenta-se apenas em AIDF (Autorização  para Impressão de 
Documentos Fiscais), documento este que não é prova cabal para comprovar que 
houve o ilícito fiscal. Vejamos o que diz o artigo 35, inciso IV da Lei 1.288/01:

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.

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância, e julgar 
improcedente o auto de infração Nº. 2005/001643, absolvendo o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 9.750,00 (Nove mil setecentos e cinqüenta 
reais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


