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ACÓRDÃO Nº. : 003/2010
PROCESSO : 2009/7270/500300
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.775
RECORRENTE : MARIA IVONE ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.377.653-9

EMENTA: Multa Formal. Ausência de Registro de Notas Fiscais de Saídas. Diversos 
Exercícios em Único Lançamento. Afronta ao § 2º do Art. 35 da Lei 1.288/2001 –
Apresenta nulidade o auto de infração quando lavrado em desacordo à 
determinação legal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa por contrariar o § 2º do Art. 35 da Lei 1.288/2001, arguida pelo 
relator e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 194,83 (cento e 
noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), proveniente do descumprimento de 
obrigação acessória na omissão de emissão de notas fiscais sem registro em livros 
fiscais próprios, relativo aos exercícios de 2005 a 2008.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenado o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 128,90.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando, em síntese, que o 
levantamento contem erros e que o ônus da prova cabe a quem acusa, pede pela 
nulidade total do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Em análise aos autos, que trata de cobrança de multa formal, ficou 
constatado que o autor do procedimento unifica quatro exercícios em um só histórico 
e contexto, fato este que cerceia o direito de defesa do contribuinte, pois afronta o § 
2º. do artigo 35 da lei 1.288/2001, senão vejamos:
                                                   ....................................................................................

Art. 35. O Auto de Infração:

(...)

§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao 
mesmo sujeito passivo ou responsável, as exigências 
poderão ser formuladas em um só instrumento, desde 
que alcance e individualize todas as infrações, tributos e 
exercícios.
............................................................................................

Portanto, resta claro que o presente auto de infração apresenta nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa por contrariar o § 2º do Art. 35 da Lei 1.288/2001, 
e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


