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ACÓRDÃO Nº:283/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503236
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7507
RECORRENTE: FRANCO E MAGALHÃES LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Termo de Apreensão de Notas Fiscais - A não 
demonstração da ilicitude denunciada enseja em nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pelo conselheiro Presidente, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo, fez sustentação oral pela Fazendo Pública e sugere que sejam refeitos os 
trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 
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 27 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 870,00 (oitocentos e 
setenta reais), pela utilização de documentos fiscais cujas características não 
guardam fidelidade com os requisitos estabelecidos na legislação, constantes do 
termo de apreensão n.º 2008/001509 de 30/07/2008.

A autuada foi intimada por AR, apresentou impugnação alegando que a 
empresa utilizou-se das referidas notas fiscais apreendidas por descuido, sem dolo e 
não causou prejuízo ao fisco, portanto trata-se de erro escusável e sem 
possibilidade de aplicação de multa pelo apego ao formalismo, sendo que tal fato foi 
informado no livro de ocorrências à página 27, requerendo a improcedência do auto 
de infração.

Em sentença a julgadora de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente.

Intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário com as mesmas argumentações da impugnação e também que 
todos os documentos juntados aos autos (notas fiscais), apontados pelo fisco, estão 
com todas as vias canceladas.
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Diz que o apego ao formalismo exacerbado prejudica não apenas o 
contribuinte que gera emprego e renda, mas o próprio estado. Diz, também, que a 
julgadora de primeira instância julgou pela revelia, entretanto, conforme protocolo 
em poder da empresa, a mesma se deu dia 17/11/2008, portanto, está claramente 
demonstrada a insubsistência e improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da decisão prolatada em primeira instância.

Nota-se que no Termo de Apreensão nº 2005/001509, não ficou muito claro 
os motivos da apreensão, limitando tão somente no item 2 do referido Termo de 
Apreensão, fazer a seguinte descrição  do motivo da apreensão: “Para comprovação 
de irregularidade ou de ilícito fiscal”.

O auditor que procedeu a apreensão das notas fiscais, não teve os cuidados 
necessários quando não justificou os motivos da apreensão, é necessário 
demonstrar a ilicitude denunciada e as provas necessárias para sua caracterização, 
não bastando tão somente as notas fiscais.

Com esses argumentos foi levantada a preliminar de nulidade do lançamento 
por imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo Conselheiro 
Presidente.

Diante do exposto, tendo em vista a preliminar argüida pelo Conselheiro 
Presidente de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da matéria 
tributável, e diante a falta de provas da materialização da ilicitude denunciada, voto 
para acatar a preliminar argüida e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


