
                                                          

                                                                                  

 

 
ACORDÃO No:                            
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 

  
EMENTA 
 
 
ICMS. MULTA FORMAL. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 
EXTRAVIO DE LIVRO CAIXA E DOCUMENTOS FISCAIS. É procedente o crédito 
tributário relativo a multa formal decorrente do extravio do livro caixa e notas fiscais, 
com exclusão do livro de Regist
CGSN No 94 de 29.11.2011, 
 
 
RELATÓRIO 
            
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2013/001819
de documentos fiscais relacionados.

 
Foram anexados aos autos demonstrativo

formal aplicada, termo de homologação de AIDF
documentos e cópia do Boletim de 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Direta (fls. 03) 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
14/15): 

 
Que 
extravio dos documentos conforme o boletim de ocorrência n.
378/2013 lavrado em 13.08.2013;
 
Que foi protocolado 
empresa no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não 
houve escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
extraviados, ficando impossibilitado de comprovar o registro dos 
documentos ora mencionados.
 
Fez j
Cadastral, cópia do Auto de Infração, do demonstrativo e do Termo 
de Homologação de AIDF
Ocorrência Policial, (fls. 16/25).
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                          006/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.235 

2013/6430/500281 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001818 

JOÃO DA CRUZ PEREIRA SILVA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.059.282-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
 

ICMS. MULTA FORMAL. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 
EXTRAVIO DE LIVRO CAIXA E DOCUMENTOS FISCAIS. É procedente o crédito 
tributário relativo a multa formal decorrente do extravio do livro caixa e notas fiscais, 
com exclusão do livro de Registro de Entradas, que vigorou a partir da Resolução 

94 de 29.11.2011, enquanto não decorrido o prazo decadencial.

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/001819, contra o contribuinte qualificado na inicial, 

de documentos fiscais relacionados. 

Foram anexados aos autos demonstrativos contendo o valor da multa 
termo de homologação de AIDF-manual, intimação solicitando os 

documentos e cópia do Boletim de Ocorrência Policial, (fls. 04/12).

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Direta (fls. 03) 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que a exigência fiscal deverá ser cancelada, tendo em vista o 
extravio dos documentos conforme o boletim de ocorrência n.
378/2013 lavrado em 13.08.2013; 

Que foi protocolado documento em 23.07.2013, informando que a 
empresa no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não 
houve escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
extraviados, ficando impossibilitado de comprovar o registro dos 
documentos ora mencionados. 

Fez juntada do cadastro de contribuinte, Bic - Boletim de Informação 
Cadastral, cópia do Auto de Infração, do demonstrativo e do Termo 
de Homologação de AIDF-MANUAL, e cópia do Boletim de 
Ocorrência Policial, (fls. 16/25). 
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JOÃO DA CRUZ PEREIRA SILVA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 
EXTRAVIO DE LIVRO CAIXA E DOCUMENTOS FISCAIS. É procedente o crédito 
tributário relativo a multa formal decorrente do extravio do livro caixa e notas fiscais, 

ro de Entradas, que vigorou a partir da Resolução 
enquanto não decorrido o prazo decadencial. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o contribuinte qualificado na inicial, por extravio 

contendo o valor da multa 
, intimação solicitando os 

(fls. 04/12). 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Direta (fls. 03) 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

a exigência fiscal deverá ser cancelada, tendo em vista o 
extravio dos documentos conforme o boletim de ocorrência n. 

em 23.07.2013, informando que a 
empresa no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não 
houve escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
extraviados, ficando impossibilitado de comprovar o registro dos 

Boletim de Informação 
Cadastral, cópia do Auto de Infração, do demonstrativo e do Termo 

MANUAL, e cópia do Boletim de 



                                                          

                                                                                  

 

Sobreveio a sentença de primeira inst
preliminares, firmando entendimento no mérito

 
Que 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não houve 
escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
ficando impossibilitado de
mencionados
 
Que 
demonstrativos bem com
complementam a caracterização dos requisitos da legislação
 
Que a multa prevista por extravio de documentos se refere a falta de 
zelo por parte do contribuinte em manter em sua guarda os livros 
fiscais no prazo estab
 
Que 
fiscais, conforme documento de 
a infração capitulada no inciso VI do art. 44, da Lei 1.287/01
 
Que no presente caso, 
no inciso VII do art. 50, da Lei 1.287/01,
penalidade prevista no inciso X alínea “a
 

Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada para negar
infração de nº 2013/001
MULTAS FORMAIS: 

 
Campo 4.11: Multa Formal no valor de R$ 35.500,00 (Trinta e cinco mil  e 

quinhentos reais), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais;
 
Campo 5.11: 

reais), com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais
 

 O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurs
35/39), sem preliminar, pede tratamento jurídico diferenciado previsto 
constitucionalmente às Micro e Pequenas Empresas, alega que a fiscalização deve 
ser orientadora e não punitiva e, diante de tais fatos requer o reconhecimento da 
inconstitucionalidade das penalidades previstas nos campos 4.15
respectivos valores previstos nos campos 4.11
42.400,00, por ser medida de justiça e direito; que na hipótese do não acolhimento 
da tese supra, demonstra os erros cometidos pelo auditor fiscal e pelo julgador de 
primeira instancia, que aplicou multas em valores vultuoso, isto porque aplicaram a 
legislação não vigente a época dos fatos; que diante de tal fato, o fisco deve aplicar 
a redação originaria do art. 50, VI da lei 1.287/01; que a mesma redação deverá ser 
aplicada a multa formal por extravio dos livros fiscais art. 50, VIII da lei 1.287/01.  

 
  De outro lado, a Representação Fazendária 

92/93), pede a confirmação da dec
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Sobreveio a sentença de primeira instância às (fls. 
preliminares, firmando entendimento no mérito: 

Que a autuada tenta descaracterizar a peça básica alegando que no 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não houve 
escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram 
ficando impossibilitado de comprovar o registro dos documentos 
mencionados; 

 a ocorrência policial por si só já caracteriza o extravio, e os 
demonstrativos bem como a cópia do Termo de Homologação do AIDF 
complementam a caracterização dos requisitos da legislação

Que a multa prevista por extravio de documentos se refere a falta de 
zelo por parte do contribuinte em manter em sua guarda os livros 
fiscais no prazo estabelecido pela legislação; 

Que a autuada confessa de próprio punho o extravio dos documentos 
fiscais, conforme documento de (fls. 26), restando assim caracterizada 
a infração capitulada no inciso VI do art. 44, da Lei 1.287/01

Que no presente caso, está correta a sugestão da penalidade prevista 
no inciso VII do art. 50, da Lei 1.287/01, bem como a sugestão da 
penalidade prevista no inciso X alínea “a” do art. 50, da Lei 1.287/01

Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 
nação apresentada para negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de 

2013/001818, para condenar o sujeito passivo ao pagamento d

Multa Formal no valor de R$ 35.500,00 (Trinta e cinco mil  e 
reais), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais;

 Multa Formal no valor de R6.900,00 (Seis mil e novecentos 
reais), com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais.

O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurs
35/39), sem preliminar, pede tratamento jurídico diferenciado previsto 
constitucionalmente às Micro e Pequenas Empresas, alega que a fiscalização deve 
ser orientadora e não punitiva e, diante de tais fatos requer o reconhecimento da 

nstitucionalidade das penalidades previstas nos campos 4.15
respectivos valores previstos nos campos 4.11 e 5.11,  no valor total de R$ 
42.400,00, por ser medida de justiça e direito; que na hipótese do não acolhimento 

ra os erros cometidos pelo auditor fiscal e pelo julgador de 
primeira instancia, que aplicou multas em valores vultuoso, isto porque aplicaram a 
legislação não vigente a época dos fatos; que diante de tal fato, o fisco deve aplicar 

art. 50, VI da lei 1.287/01; que a mesma redação deverá ser 
aplicada a multa formal por extravio dos livros fiscais art. 50, VIII da lei 1.287/01.  

De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às (fls. 
), pede a confirmação da decisão singular, por seus próprios fundamentos.
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ância às (fls. 28/31), sem 

a descaracterizar a peça básica alegando que no 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não houve 
escrituração fiscal, sendo que todos os documentos foram extraviados, 

comprovar o registro dos documentos 

a ocorrência policial por si só já caracteriza o extravio, e os 
cópia do Termo de Homologação do AIDF 

complementam a caracterização dos requisitos da legislação; 

Que a multa prevista por extravio de documentos se refere a falta de 
zelo por parte do contribuinte em manter em sua guarda os livros 

a autuada confessa de próprio punho o extravio dos documentos 
, restando assim caracterizada 

a infração capitulada no inciso VI do art. 44, da Lei 1.287/01; e, 

está correta a sugestão da penalidade prevista 
em como a sugestão da 

do art. 50, da Lei 1.287/01. 

Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 
lhe provimento, julgando procedente o auto de 

o sujeito passivo ao pagamento das 

Multa Formal no valor de R$ 35.500,00 (Trinta e cinco mil  e 
reais), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; 

Multa Formal no valor de R6.900,00 (Seis mil e novecentos 
. 

O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurso voluntário (fls. 
35/39), sem preliminar, pede tratamento jurídico diferenciado previsto 
constitucionalmente às Micro e Pequenas Empresas, alega que a fiscalização deve 
ser orientadora e não punitiva e, diante de tais fatos requer o reconhecimento da 

nstitucionalidade das penalidades previstas nos campos 4.15 e 5.15, com os 
5.11,  no valor total de R$ 

42.400,00, por ser medida de justiça e direito; que na hipótese do não acolhimento 
ra os erros cometidos pelo auditor fiscal e pelo julgador de 

primeira instancia, que aplicou multas em valores vultuoso, isto porque aplicaram a 
legislação não vigente a época dos fatos; que diante de tal fato, o fisco deve aplicar 

art. 50, VI da lei 1.287/01; que a mesma redação deverá ser 
aplicada a multa formal por extravio dos livros fiscais art. 50, VIII da lei 1.287/01.   

REFAZ, em parecer às (fls. 
isão singular, por seus próprios fundamentos. 



                                                          

                                                                                  

 

 Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.
conformidade com o art. 5º
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e d
autos à origem para providências legais.
 
 É o Relatório. 
 
 
VOTO  
 
 

 O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo contém todos
requisitos para a admissão, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do 
parágrafo único, do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo 
conhecimento. 

 
O sujeito passivo não apresenta nenhum fato novo em sua peça recursal, 

seus argumentos são reprise da peça impugnatória, já tendo sido amplamente 
refutados pelo julgador sing

 
O auto de infração em litígio trata

extravio de livros e documentos fiscais relativos
conforme consta do levantamento especial às fls. 04.

 
 Tal pretensão tem respaldo no Art. 44

1.287/2001, assim descrita: 
  

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
VI –
prazos        normativos, de forma a evitar o extravio, o dano ou 
a inutilização:
a) 
óptico, eletrônico, digital ou similar.

 
                 É legítima a cobrança da multa formal pelo extravio de documentos fiscais 
no valor expresso no campo 4.11, valores estes correspondente aos documentos 
homologados pelas AIDF de fls. 08
homologadas pela AIDF nº 292 em 26/03/2001 tinha prazo de validade para emissão 
até 26/03/2003. O auto d
que somam o valor de R$ 10.000,00, em que já está expirado o prazo legal para a 
Fazenda Pública proceder o
173, inciso I, do CTN. 
 
                  O valor expresso no campo 5.11 do auto de infração refere
formal por extravio de livro registro de entradas e livro caixa do contribuinte, no 
período compreendido entre 2008 a 2011.
 
                 O sujeito passivo é optante do Simples Nac
exigência do livro caixa tem previsão legal na Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006, porém
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Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota, na íntegra, a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais. 

 

O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo contém todos
requisitos para a admissão, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do 

único, do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo 

O sujeito passivo não apresenta nenhum fato novo em sua peça recursal, 
seus argumentos são reprise da peça impugnatória, já tendo sido amplamente 
refutados pelo julgador singular. 

O auto de infração em litígio trata-se de imposição de multa formal por
extravio de livros e documentos fiscais relativos aos exercícios
conforme consta do levantamento especial às fls. 04. 

Tal pretensão tem respaldo no Art. 44, inciso VI, alínea “a” da Lei 
1.287/2001, assim descrita:  

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
– manter sob sua guarda e armazenagem, na forma e nos 

prazos        normativos, de forma a evitar o extravio, o dano ou 
a inutilização: 

 Livros e documentos fiscais, em meios físicos, magnético, 
óptico, eletrônico, digital ou similar. 

É legítima a cobrança da multa formal pelo extravio de documentos fiscais 
valor expresso no campo 4.11, valores estes correspondente aos documentos 

homologados pelas AIDF de fls. 08-12, porém se verifica que as notas fiscais 
homologadas pela AIDF nº 292 em 26/03/2001 tinha prazo de validade para emissão 
até 26/03/2003. O auto de infração em questão incluiu, portanto
que somam o valor de R$ 10.000,00, em que já está expirado o prazo legal para a 

proceder o lançamento por extravio, conforme estabelece o Art. 

O valor expresso no campo 5.11 do auto de infração refere
formal por extravio de livro registro de entradas e livro caixa do contribuinte, no 
período compreendido entre 2008 a 2011. 

O sujeito passivo é optante do Simples Nacional como Microempresa e
exigência do livro caixa tem previsão legal na Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006, porém, o livro registro de entradas, sua exigibilidade somente se 
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Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.94), em 
B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota, na íntegra, a 

etermina o retorno dos 

O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo contém todos os 
requisitos para a admissão, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do 

único, do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo 

O sujeito passivo não apresenta nenhum fato novo em sua peça recursal, 
seus argumentos são reprise da peça impugnatória, já tendo sido amplamente 

se de imposição de multa formal por 
aos exercícios de 2008 a 2011, 

ciso VI, alínea “a” da Lei 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
manter sob sua guarda e armazenagem, na forma e nos 

prazos        normativos, de forma a evitar o extravio, o dano ou 

ivros e documentos fiscais, em meios físicos, magnético, 

É legítima a cobrança da multa formal pelo extravio de documentos fiscais  
valor expresso no campo 4.11, valores estes correspondente aos documentos 

12, porém se verifica que as notas fiscais 
homologadas pela AIDF nº 292 em 26/03/2001 tinha prazo de validade para emissão 

, portanto 500 notas fiscais 
que somam o valor de R$ 10.000,00, em que já está expirado o prazo legal para a 

lançamento por extravio, conforme estabelece o Art. 

O valor expresso no campo 5.11 do auto de infração refere-se a multa 
formal por extravio de livro registro de entradas e livro caixa do contribuinte, no 

ional como Microempresa e a 
exigência do livro caixa tem previsão legal na Lei Complementar 123 de 14 de 

o livro registro de entradas, sua exigibilidade somente se 



                                                          

                                                                                  

 

deu através da Resolução CGSN nº 94 de 29 de novembro de 2011, port
o período em que se refere a cobrança da multa formal, senão vejamos:
  
                  Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006
                   

                  
porte optantes pelo Simples Nacional, ficam obrigadas a:
 
                  
que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições 
devidos 
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não 
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ação 
que lhes sejam pertinentes.
 
                  
pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput 
deste artigo,deverão, ainda, manter o livro caixa em que será 
escriturada sua movimentação financeira e bancária.

 
                 Resolução CGSN nº 94 de 29 de novembro de 2011 
 

            
deverá adotar para os registros e controles das operações e 
prestações por elas realizadas:
 
                 
destinado à escrituração dos documento
entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços 
de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título 
pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS.

 
                 Por todo o exposto, entendo que deve ser refo
primeira instância que julgou procedente o auto de infração nº 2013/001818, para 
julgar procedente em parte o referido auto, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 25.500,00 e absolver do pagamento
de R$ 10.000,00 do campo 4.11. Condenar no valor de R$ 150,00 e absolver no 
valor de 6.750,00 do campo 5.11.

                                 
 

DECISÃO  
 
  

 Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
unanimidade, em recurso 
julgou procedente o auto de infração n
pagamento do crédito tributário em campo 4.11, no valor de R$ 25.500,00
cinco mil e quinhentos reais), e absol
para o campo 5.11, condenar no valor de R$ 150,00
absolver o valor de R$ 6.750,00
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deu através da Resolução CGSN nº 94 de 29 de novembro de 2011, port
o período em que se refere a cobrança da multa formal, senão vejamos:

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006

                  Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional, ficam obrigadas a:

                  II – manter em boa ordem e guarda os documentos 
que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições 
devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se 
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não 
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ação 
que lhes sejam pertinentes. 

                  § 2º As demais microempresas e as empresas 
pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput 
deste artigo,deverão, ainda, manter o livro caixa em que será 
escriturada sua movimentação financeira e bancária.

Resolução CGSN nº 94 de 29 de novembro de 2011  

                 Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples nacional 
deverá adotar para os registros e controles das operações e 
prestações por elas realizadas: 

                 III – Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1
destinado à escrituração dos documentos fiscais relativos ás 
entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços 
de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título 
pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS.

Por todo o exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de 
primeira instância que julgou procedente o auto de infração nº 2013/001818, para 
julgar procedente em parte o referido auto, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 25.500,00 e absolver do pagamento
de R$ 10.000,00 do campo 4.11. Condenar no valor de R$ 150,00 e absolver no 
valor de 6.750,00 do campo 5.11. 

                                  

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
unanimidade, em recurso voluntário, reformar a decisão de primeira instância que 
julgou procedente o auto de infração nº 2013/001818, e condenar a recorrente ao 
pagamento do crédito tributário em campo 4.11, no valor de R$ 25.500,00
cinco mil e quinhentos reais), e absolver no valor de R$ 10.000,00
para o campo 5.11, condenar no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) e 
absolver o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos reais). O representante 
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deu através da Resolução CGSN nº 94 de 29 de novembro de 2011, portanto, após 
o período em que se refere a cobrança da multa formal, senão vejamos: 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional, ficam obrigadas a: 

manter em boa ordem e guarda os documentos 
que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições 

e o cumprimento das obrigações acessórias a que se 
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não 
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ação 

§ 2º As demais microempresas e as empresas de 
pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput 
deste artigo,deverão, ainda, manter o livro caixa em que será 
escriturada sua movimentação financeira e bancária. 

 

Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples nacional 
deverá adotar para os registros e controles das operações e 

Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A , 
s fiscais relativos ás 

entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços 
de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título 
pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS. 

rmada a decisão de 
primeira instância que julgou procedente o auto de infração nº 2013/001818, para 
julgar procedente em parte o referido auto, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 25.500,00 e absolver do pagamento 
de R$ 10.000,00 do campo 4.11. Condenar no valor de R$ 150,00 e absolver no 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
voluntário, reformar a decisão de primeira instância que 

2013/001818, e condenar a recorrente ao 
pagamento do crédito tributário em campo 4.11, no valor de R$ 25.500,00 (vinte e 

ver no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 
(cento e cinqüenta reais) e 

(seis mil e setecentos reais). O representante 



                                                          

                                                                                  

 

fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ademar Andrade de 
Oliveira, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Gaspar 
Maurício Mota de Macedo, Islan Nazareno 
Moraes. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de agosto de 2015, o 
conselheiro Suzano Lino Marques.
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUR
FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis 
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Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ademar Andrade de 

Oliveira, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Gaspar 
Maurício Mota de Macedo, Islan Nazareno Athayde do Amaral e José Cândido de 

Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de agosto de 2015, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUR
FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de janeiro

João Alberto Barbosa Dias 
Vice-Presidente 

 

 
Ademar Andrade de Oliveira 

Conselheiro Relator 

João Alberto Barbosa Dias 
Autor do Voto Vencedor 
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