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ACÓRDÃO Nº: 050/2008
PROCESSO Nº: 2004/6260/500006          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 5.764
RECORRENTE: DEUSA FERREIRA DE DEUS BARBOSA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Relatório de entradas por destinatário (ATM) não supre ausência das 
cópias das respectivas notas fiscais. Multa Formal por falta de registro de notas 
fiscais de entrada. Lançamento Nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de 
documentos indispensáveis à prova do ilícito, argüida pela Conselheira Elena 
Peres Pimentel, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a 
emissão de novo auto de infração conforme art. XI inciso VI do Decreto nº 
3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito
CONS.AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de escriturar notas fiscais de entrada, 
todas do fornecedor Reydrogas Comercial Ltda, conforme documentos anexos e 
livros fiscais apreendidos, assim exige Multa Formal no valor de R$ 1.452,32 (hum 
mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) referente ao 
período de 01.01.03 a 30.06.03.   

Comparecendo aos autos, a autuada recorre diretamente a este Conselho 
requerendo em preliminar a nulidade do auto por cerceamento ao direito de 
defesa, não sendo possível se defender devido a não devolução dos seus livros e 
documentos fiscais. No mérito, diz que comercializa produtos farmacêuticos, 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e que não foi possível 
questionar e comprovar o erro do autuante uma vez que os documentos dos quais 
se originaram os lançamentos estão apreendidos. Por fim, requer o julgamento 
pela decretação do cerceamento ao direito de defesa. 
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Foram emitidos vários despachos do Chefe do CAT, onde determina o 
cumprimento integral da Resolução do COCRE para juntar cópias das notas 
fiscais não registradas, e que o contribuinte seja notificado que os livros 
apreendidos estão a disposição na Coletoria de Colméia.

O Delegado da Delegacia da Receita de  Pedro Afonso afirma em despacho 
fls. 97,  que o interessado recebeu toda a documentação apreendida, inclusive as 
notas fiscais de entrada , e não fez entrega ao fisco quando solicitado fls. 73..

A Representação Fazendária, manifesta pela confirmação da sentença 
prolatada em primeira instância, pela procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, constatou-se  que o auto de infração veio 
desacompanhado das provas que o fundamentaram, pelo simples fato de não ter 
anexado cópias das notas fiscais de entrada e do livros de registro de entradas, 
para comprovar que , as mesmas não se encontram registradas, o autuante só 
apresentou o Relatório de entradas por Destinatário..

A Lei nº 1.288, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 
Contencioso Administrativo Tributário e os procedimentos administrativo-tributários 
dispõe em seu artigo 35, inciso IV, in verbis;

Art. 35. O auto de infração:
........................................................................................
IV-contém em anexo todos os demonstrativos do 
crédito tributário e os documentos comprobatórios dos 
fatos em que se fundamentar”.
........................................................................................

Face a isso,  argüi a preliminar de nulidade do lançamento por falta de 
documento indispensáveis à prova do ilícito. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por falta
de documentos indispensáveis à prova do ilícito, e julgar extinto o processo sem 
julgamento do mérito.
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É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
05 dias do mês de março de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


