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ACÓRDÃO Nº.: 147/2010
PROCESSO Nº.: 2008/7100/500004
REEXAME NECESSÁRIO: 2.789
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ARECOL COM. IND. DERIV. DE CIMENTO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.029.702-8

EMENTA: Multa Formal. Extravio de Notas Fiscais de Entradas. Provas em 
Contrário – Não prevalece a exigência tributária quando apresentadas provas da não 
ocorrência do ilícito. 

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 de nº 2008/000159 e absolver o sujeito 
passivo do valor de R$ 3.930,00 (três mil e novecentos e trinta reais), referente ao 
campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 06 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 3.930,00 (três 
mil, novecentos e trinta reais), pelo extravio de notas fiscais de entrada da empresa, 
no período de 01/12/2003 a 30/09/2004, conforme boletim de ocorrência policial e 
cópia do livro registro de entradas interestadual, totalizando 393 documentos.

A autuada, intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, 
arguindo que posteriormente localizou as notas fiscais referentes ao auto de 
infração, fazendo juntada das cópias das notas fiscais e dos livros registro de 
entradas (fls. 40/598). 

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

O substituto do autor do procedimento emite parecer à fls. 602, dizendo que 
as notas fiscais juntadas ao processo pelo contribuinte são realmente as referentes 
à autuação; às fls. 604, emite termo de aditamento corrigindo alguns erros 
cometidos na peça inicial e mantendo o valor original da autuação.  
   
Intimada por ciência direta do termo de aditamento, apresenta impugnação 
mantendo a contestação inicial.  
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.          

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância para julgar improcedente o 
auto de infração.

Notificado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de fls. 619, a chefe do CAT, considerando que o auto de 
infração foi julgado improcedente em primeira instância, que a parcela julgada 
inexigível supera o valor de alçada; determina que o feito se submeta ao duplo grau 
de jurisdição, nos termos do Art. 58 da Lei 1.288/01.

Analisando os autos, verifica-se que a autuação refere-se a multa formal pelo 
extravio de notas fiscais de entradas, conforme boletim de ocorrência juntado pelos 
autores do procedimento; mas contrapondo-se ao feito, a impugnante afirma que 
após a auditoria encontrou os documentos em questão, fazendo juntada de cópias 
dos mesmos ao processo. O substituto do autuante também diz que as notas fiscais 
de entradas anexadas aos autos são realmente as relativas ao extravio. Concluindo, 
é improcedente a exigência, o ilícito fiscal descrito na inicial deixou de existir frente a 
comprovação de que os documentos em questão não foram extraviados.   

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº. 2008/000159 e 
absolvo o sujeito passivo do valor de R$ 3.930,00 (três mil, novecentos e trinta 
reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


