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ACÓRDÃO Nº: 118/2008
PROCESSO Nº: 2006/6140/500891 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.891
RECORRENTE:SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Notas fiscais de aquisição de mercadorias não 
escrituradas no livro de Registro de Entradas. Descumprimento de obrigação 
acessória. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2006/003031 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 447,20 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), R$ 
2.044,33 (dois mil, quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) e R$ 1.856,51 
(um mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e um centavos), referente 
os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 4.348,04 (quatro mil, trezentos 
e quarenta e oito reais e quatro centavos), referente a multa formal pela falta de 
registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, nos exercícios de 2001, 2002 e 2003.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente com as seguintes alegações: que em 09.2006 foi autuada 
conforme auto de infração 2006/002117 referente ao ICMS substituição tributária; 
que parcelou o débito com o benefício do REFIS; e que o auto de infração se 
refere ao mesmo auto anterior.

Fez juntada de cópias dos autos de infração, intimação, levantamento 
substituição tributária, documento de arrecadação e planilha de cálculo (fls. 07/20). 
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O processo foi devolvido ao órgão preparador (fls. 23) para apensamento 
do Processo nº 2006/2505/500036, mencionado nos contextos.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento das multas formais no valor de R$ 447,20, campo 4.11, R$ 
2.044,33, campo 5.11 e R$ 1.856,51 campo 6.11,   acrescido das cominações 
legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não  argüiu  preliminar  e no mérito 
requer a nulidade do auto de infração repetindo as mesmas alegações da 
impugnação. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência   do auto de infração.

Em análise ao processo, verifica-se que o auto de infração nº 2006/002117 
(fls.18/19) refere-se ao ICMS devido por substituição tributária das notas fiscais 
constantes do Processo 2006/2505/500036 em apenso, e que a presente 
autuação é relativa à multa formal pela falta de registro no livro de entradas destas 
notas fiscais, ou seja, são tributos distintos, pois o primeiro refere-se à obrigação 
principal e o segundo é relativo ao descumprimento de obrigação acessória. 

Em face disso, está caracterizada a exigência do crédito tributário 
constituído pela Fazenda Pública, em razão de sua legalidade e visto que as 
alegações da impugnante não foram suficientes para refutar o ilícito fiscal.

  Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância, 
considerando o auto de infração nº 2006/003031, procedente condenando o 
sujeito passivo ao pagamento das multas formais no valor de R$ 447,20 
(quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), campo 4.11, no valor de 
R$ 2.044,33 (Dois mil quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), campo 
5.11, e no valor de R$ 1.856,51 (Um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e um 
centavo) crédito tributário relativo  valor de R$ 1.102,26 (Um mil cento e dois reais 
e vinte e seis centavos), campo 6.11 e acréscimos legais. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, ao
01 dias do mês de abril de 2008. 

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


