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ACÓRDÃO Nº : 266/2010
PROCESSO Nº : 2008/6950/500022
REEXAME NECESSÁRIO : 2.921
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : LEONORA FERNANDES FRANCO
INSC. ESTADUAL : 29.388.778-0

EMENTA: Multa Formal. 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 dos documentos comprobatórios do ilícito denunciado.

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 2008/001419 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
lançado no campo 4.11. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de agosto 
de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

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

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor total de R$ 8.100,00 (oito mil 
e cem reais), referente às multas formais pela falta de confecção e autenticação 
dos livros de registros de entrada, saída e apuração do ICMS e pela falta de 
entrega do DIF, do exercício de 2007.

A autuada foi intimada, por ciência direta, comparecendo ao processo, 
tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que não tem condições de absorver o crédito tributário e solicita a 
escrituração dos livros fiscais com a colocação “sem movimento.”

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2008.001419 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
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da multa formal no valor de R$ 100,00 (cem reais), campo 5.11, acrescido da 
penalidade devida, e absolvendo  a autuada do pagamento da multa formal no 
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), campo 4.11 do auto.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em  primeira  
instância e a procedência  em parte do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ  
a empresa não se manifestou.

Em análise aos autos verifica-se que não foram anexados aos autos 
quaisquer documentos que comprovem a infração descrita no contexto 4, 
contrariando o disposto no art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01.

O processo foi devolvido ao autor do procedimento para comprovação do 
ilícito, mas ainda assim nenhum documento comprobatório foi anexado.

Para comprovação da infração descrita, bastaria a juntada da intimação 
solicitando os livros fiscais, o que não foi feito.

De todo exposto, no mérito, e, reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2008.001419 e absolver o sujeito passivo ao pagamento da multa formal  no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), lançado no campo 4.11. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária
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ACÓRDÃO Nº : 266/2010
PROCESSO Nº : 2008/6950/500022
REEXAME NECESSÁRIO : 2.921
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : LEONORA FERNANDES FRANCO
INSC. ESTADUAL : 29.388.778-0

ERRATA DE ACÓRDÃO

Onde se lê: 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 
2008/001419 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), lançado no campo 4.11. 

Leia-se: DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no 
mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001419 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
lançado no campo 4.11.

Cons. Relator            Representante Fazendário          Presidente do Conselho


