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ACÓRDÃO Nº: 369/2008
PROCESSO Nº : 2007/7130/500435          
RECURSO VOLUNTARIO: 7.056
RECORRENTE: CELESTE AGROPECUÁRIA LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Mercadorias sem débito do imposto. Falta de registro no 
livro próprio. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença de primeira 
instância por ser ineficaz a intimação da pessoa jurídica via postal e por 
autoridade incompetente, argüidas pela Recorrente. 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 2006/002449 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.368,00 (um mil e trezentos e sessenta e oito reais), mais acréscimos legais. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo 
Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 15 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino 
Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi  autuado  no valor  de  R$ 1.368,00 (um mil trezentos e 
sessenta e oito reais) referente a  saída  de mercadorias isentas não registradas 
no livro próprio, no período de 03.03.2004 a 16.04.2004.

A Autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo através 
de pessoa sem capacidade processual.

O processo foi devolvido ao autuante que refez o levantamento 
comparativo saneando os erros detectados fls. 29 e ao órgão preparador para 
intimação do sujeito passivo a fim de sanar a irregularidade de representação.

O sujeito passivo foi intimado por via postal, apresentando impugnação 
intempestivamente, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário constante na 
inicial.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu as preliminares de : 
nulidade da sentença de primeira instância, por ser ineficaz a intimação de 
pessoa jurídica via postal, recebida pelo porteiro do edifício, sem poderes para 
tanto, e do auto de infração porque a autuante que assina os levantamentos 
estava no exercício da função de supervisora fiscal. “Fato que constitui 
impedimento para constituição de crédito tributário nos termos do art. 28, inciso I 
da Lei 1.288/01.

E se não for o entendimento dessa Casa, que se dê pela total 
improcedência da autuação.

A REFAZ, recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar procedente o auto de infração.

Em análise aos autos rejeito as preliminares argüida pela recorrente, visto 
que o sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração e as 
intimações por via postal é perfeitamente válida e a questão de um dos autuantes 
está no exercício de função de confiança, fato que constitui impedimento para 
constituição do crédito tributário, mas o outro autuante está perfeitamente 
identificado no campo 5 e possui capacidade ativa para constituição do crédito 
tributário, Quanto ao mérito o ilícito fiscal foi comprovado através do levantamento 
comparativo das saídas registradas com documentário emitido, corroborado pelas 
notas fiscais e livro registro de saídas anexados aos autos

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância, 
para julgar procedente o auto de infração nº 2006/002449  condenar o sujeito 
passivo  ao pagamento do valor de R$ 1.368,00 (hum mil trezentos e sessenta e 
oito reais) mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008. 

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


