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ACÓRDÃO Nº:609/2008
PROCESSO Nº: 2008/6140/500150
REEXAME NECESSÁRIO: 2.391
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: INFOTEC.COM.PROD.INFORMÁTICA.LTDA.

EMENTA: Levantamento Específico. Omissão de Registro de Entradas. Multa 
Formal. Cerceamento ao Direito de Defesa. Nulidade – É nulo o lançamento 
embasado em levantamento que não se faz acompanhar dos demonstrativos de 
apuração do crédito exigido, caracterizando assim o cerceamento ao direito de 
defesa do contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento e extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
Sr. Ricardo Shiniti konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for 
o caso. 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 30 de setembro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$8.109,43 
(Oito mil, cento e nove reais e quarenta e três centavos), referente a omissão de 
registro de aquisição de mercadorias tributadas, nos exercícios de 2005 e 2006, 
conforme faz provas o levantamento especifico.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia.

A julgadora de primeira instância, em análise aos autos, constata que nos 
levantamentos de folhas 05/37 não constam os formulários onde são 
descriminados o estoque inicial e final, as relações de entradas e saídas, o custo 
das mercadorias vendidas e a conclusão das omissões detectadas. Face a isso, 
julga o auto de infração nulo, submetendo sua decisão ao COCRE, nos termos 
dos artigos 56, inciso IV, alínea “f” e 58, parágrafo único da Lei 1287/01.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata da cobrança de 
multa formal por omissão de registro de aquisição de mercadorias tributadas, 
detectada em levantamento especifico de mercadorias, o qual deve ser elaborado 
em formulários onde devem estar descriminados os estoques inicial e final, as 
relações de entradas e saídas, o custo das mercadorias vendidas e a conclusão 
das omissões detectadas, porém, está evidente que no presente levantamento 
não constam os referidos formulários, fato este que torna nulo o auto de infração,
pois cerceia o direito de defesa do contribuinte.

Face ao exposto, em reexame necessário, voto mantendo a sentença de 
primeira instância que julgou nulo o auto de infração n.º 2008/000463 e extinto 
sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
20 dias do mês de novembro de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


