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ACÓRDÃO Nº.:515/2008
PROCESSO: 2006/7140/500222         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.130
RECORRENTE: AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO SA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Nulo o lançamento que descreve o ato infracional 
diverso das provas juntadas aos autos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por descrição do 
ato infracional diverso das provas referenciadas e trazidas aos autos, argüida pelo 
Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a 
emissão de novo auto conforme Art. 11, Inciso VI do Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de julho de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O contribuinte foi autuado em multa formal na importância de R$ 4.800,00 
(Quatro mil e oitocentos reais), por deixar de escriturar no livro fiscal próprio a 
aquisição de mercadorias isentas ou com diferimento constantes da nota fiscal nº. 
280416-4, emitida em 06/02/2003, conforme faz prova cópias do livro de registro 
de entradas, cópia das notas fiscais e levantamento comparativo de saídas.

Devidamente intimada a autuada, o processo é remetido para a Diretoria 
da Receita para análise e providências cabíveis.

Em despacho o superintendente determina que os autos retornem a 
Delegacia Regional de Taguatinga para que seu titular determine a notificação do 
contribuinte, reabrindo-lhe novo prazo, para que este apresente impugnação ao 
feito, tendo em vista que o presente processo foi solicitado pela superintendência.

Novamente intimado o contribuinte apresentou impugnação tempestiva 
aduzindo em preliminar a nulidade do auto de infração, visto que o levantamento 
fora feito com base nos livros fiscais, cujo sistema de escrituração não estava 
autorizado pelo fisco e que, portanto não têm nenhuma validade, requerendo a 
improcedência do auto de infração, junta documentos de folhas 20/77.
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A julgadora de primeira instância aduz que a impugnação de folhas 18 não 
pode ser considerada uma vez sendo a mesma intempestiva sendo que a 
intimação de folhas 09 foi válida por ser o processo encaminhado a 
Superintendência de Gestão Tributária (fls. 10), após ter decorrido o prazo legal 
de vinte dias.

Face a revelia a julgadora de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
conforme exigido na inicial mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo onde repete as argumentações da 
impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância e pela procedência do auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado o equivoco do 
autor da peça inicial, pois ao lançar no campo 4.1 o mesmo descreve ter o 
contribuinte deixado de escriturar nota fiscal de entradas, porém junta como prova 
do ilícito a nota fiscal que na verdade trata-se de saídas.

Face ao exposto voto acolhendo a preliminar de nulidade do lançamento 
por descrição do ato infracional diverso das provas referenciadas e trazidas aos 
autos, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


