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ACÓRDÃO Nº : 210/2010
PROCESSO Nº : 2007/6040/504643
REEXAME NECESSÁRIO : 2.479
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VALE E SILVA LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.088.797-6

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Escrituração de Notas 
Fiscais de Saídas. Provas do Ilícito Embasadas na Ficha de Controle de 
Autenticação de Impresso e no Termo de Homologação de Autorização de 
Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) – Improcedente a exigência de multa 
formal fundamentada em documentos que comprovem apenas a confecção e 
autenticação das notas fiscais. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 2007/005526 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento ao 1 dia do mês de junho de 2010, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$100,00, ref. ao campo 
5.11.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, em multa formal no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a falta de escrituração das notas 
fiscais em operações de saídas de mercadorias de numeração 00001 a 00250, 
referente ao período de 02/12/2004 a 30/04/2007. No campo 5.1, em multa formal no 
valor de R$ 100,00 (cem reais), proveniente a embaraço a fiscalização, ao deixar de 
manter-se atualizado, referente a suspensão de ofício de seu cadastro ou inscrição 
estadual, em 09/05/2006.
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A autuada foi intimada, compareceu aos autos com impugnação, alegando, 
em síntese, que a pretensão fiscal não merece guarida tendo em vista que muitas 
notas fiscais relacionadas no levantamento não foram sequer emitidas, portanto, não 
há que se falar em falta de escrituração  de nota fiscal que não foi emitida. Quanto à 
multa formal do contexto 5, a mesma é incabível, primeiro porque a autuada jamais 
foi comunicada oficialmente da suspensão, o que afronta literalmente o direito 
constitucional da ampla defesa e do contraditório. Ao final, pede pela improcedência 
do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 100,00 e 
absolvendo o contribuinte do valor de R$ 5.000,00.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 32, a chefe do CAT, considerando que a parcela 
julgada inexigível do contexto 4.1 é superior ao valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela falta 
de escrituração de notas fiscais em operações de saídas, fato este não comprovado 
pela autoridade autuante, uma vez que o mesmo trouxe como prova aos autos 
apenas a ficha de homologação da Autorização de Impressão de Documentos 
Fiscais – AIDF, documento este que comprova apenas que houve a confecção das 
notas fiscais e não que as mesmas foram emitidas.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 
2007/005526 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


