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ACÓRDÃO Nº : 127/2010
PROCESSO Nº : 2007/6040/504656
REEXAME NECESSÁRIO : 2.837
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VALE E SILVA LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.067.972-9

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Ausência de Lançamentos de 
Notas Fiscais de Entradas. Relatório ATM. Não Juntada de Vias dos Documentos 
Fiscais – Apresenta nulidade o auto de infração que não se encontra acompanhado 
de todos os documentos que lhe dão sustentação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração de nº. 2007/005539 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso. 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 aos 18 dias do mês de maio de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 31.610,20 (trinta 
e um mil, seiscentos e dez reais e vinte centavos), proveniente da omissão do 
registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias em livro de registro de 
entradas, conforme consta do relatório do ATM – Administração de Trânsito de 
Mercadorias, relativo aos exercícios de 2003 a 2007, lançado nos contextos 4 a 8, 
respectivamente.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando, em síntese, que a pretensão da exigência fiscal não se encontra estribada 
em documentação que lhe confira segurança, portanto, é indevida a pretensão fiscal 
e que os valores encontrados pelo autuante não refletem a realidade da autuada, 
conforme se depura dos próprios documentos anexados ao procedimento fiscal, 
pede pela improcedência do auto de infração e, se não for este o entendimento, que 
seja aplicada a multa disposta no Art. 50, X, “d”, no valor de R$ 60,00, pela 
aplicação do principio do in dúbio pro contribuinte, estampado no Art. 112 do CTN.

Em despacho de folhas 33, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para saneamento.
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Às folhas 38/39, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
os campos 4.13, 5.13; 6.13 e 7.13.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo.

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 54, a chefe do CAT, considerando que os valores 
julgados inexigíveis referentes aos contextos 4.1; 5.1; 6.1; 7.1 e 8.1 superam o valor 
de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, determinando o julgamento 
do mesmo pelo COCRE.

Visto analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal pela 
falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, conforme consta do 
relatório do ATM – Administração de Trânsito de Mercadorias.

Analisado os autos, resta claro que o autor do procedimento junta ao 
processo apenas relatório de trânsito de mercadorias, porém não junta sequer uma 
cópia das notas fiscais mencionadas no referido relatório, contrariando desta forma o 
previsto no Artigo 35, inciso IV da Lei 1.288/2001, senão vejamos:
                                                   .....................................................................................
  

         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
............................................................................................

Portanto, entendo que apenas o relatório de entradas por destinatário não é 
suficiente para dar suporte ao auto de infração.

Desta forma, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância 
quando julgou nulo o auto de infração.
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Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração de nº. 2007/005539, e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


