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ACÓRDÃO Nº:129/2009
PROCESSO Nº: 2007/6190/500205
REEXAME NECESSÁRIO: 2.109
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: JOÃO NILSON LINO DE SOUZA

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Ausência de Documentos 
que Deram Origem ao Auto de Infração - Impossibilidade de exigir multa formal 
quando comprovadamente o processo que deu origem a autuação não dispõe de 
todos os documentos comprobatórios do ilícito denunciado.

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 de nº 2007/002196 e absolver o 
sujeito passivo do valor de R$1.406,97 (um mil, quatrocentos e seis reais e 
noventa e sete centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Publica. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de março de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O Contribuinte foi autuado na importância de R$. 1.406,97 (um mil, 
quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos), referente a multa formal 
proporcional aplicada de 15% (quinze por cento) do valor comercial de R$. 
9.379,80 (nove mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), referente 
a infração cometida a legislação tributária, que culminou com a lavratura do termo 
de apreensão nº 023728, não quitado, conforme consta no processo nº 
2003.6190.000175. 

Intimado o contribuinte não se manifestou, sendo lavrado o Termo de 
Revelia de fls. 12.

Em sentença de fls. 13/14, a julgadora de primeira instância relata que o 
processo do termo de apreensão está incompleto, faltando as fls. 03/13, o que fez 
constar no verso das fls. 212, impossibilitando a comprovação do ilícito fiscal 
descrito e causando cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, portanto, 
registra a nulidade prevista no art. 28, inciso I da Lei nº 1.288/01, e que em razão 
da nulidade, não foram analisadas as demais matérias de direito, julgando NULO 
o auto de infração nº 2007/002196.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls. 15, recomendou 
pela confirmação da decisão de primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifestou, conforme certidão de fls. 21 e 24.

Em despacho do Chefe do CAT de fls. 26, que considerando o valor 
absolvido ser superior a R$. 1.000,00, que observando o parágrafo único do art. 
58, da Lei 1.288/2001, está sujeito a duplo grau de jurisdição.

Analisando os autos, pode-se verificar que o processo que trata do termo 
de apreensão que deu origem a presente autuação encontra-se incompleto, uma 
vez que faltam as folhas 03 a 13, ficando, portanto, impossibilitada a 
comprovação do ilícito praticado pelo contribuinte.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/002196 e absolver o sujeito passivo do valor de R$1.406,97 (um mil, 
quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


