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ACÓRDÃO Nº.: 041/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6640/500413 
REEXAME NECESSÁRIO: 1803
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: FERRARI & FERRARI LTDA.

EMENTA: Multa formal. Ausência de técnica recomendável em trabalho de 
auditoria. Incerteza na comprovação da falta de registro dos documentos que 
originaram o auto de infração. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por incerteza da 
ocorrência do fato gerador, não afastada pela Fazenda Pública, argüida pela 
Recorrente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de 
novo auto de infração conforme art. XI inciso VI do Decreto nº. 3.198/07. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal por descumprimento de obrigação 
acessória na importância de R$ 188.529,68 (Cento e oitenta e oito mil quinhentos 
e vinte nove reais e sessenta e oito centavos), sob acusação de omitir o registro 
de operações de venda de mercadorias sob o regime de substituição tributária 
correspondente ao giro comercial de R$ 1.885.296,80, relativo ao exercício de 
2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
no livro de registro de saídas encontram-se todas as notas fiscais listadas pelo 
autuante devidamente registradas.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento parcial julgando o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 57.386,68 
(Cinqüenta e sete mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), 
acrescido das cominações legais.
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A Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instancia.

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário, não argüiu preliminar, no 
mérito, requer a manutenção da decisão de primeira instância na parte que 
absolveu a autuada e reforma na parte que o condenou, considerando a 
improcedência total do auto de infração, alegando que não existe a irregularidade 
apontada pelo autuante, pois a empresa comprovou o equivoco do mesmo 
mediante a apresentação do livro de saídas de 2004, onde as notas fiscais 
encontram-se registradas, não havendo omissão de registro das referidas notas 
por parte da autuada.

A recorrente ainda alega, que as supostas notas fiscais apontadas como 
não lançadas, correspondem a mercadorias não adquiridas e recebidas pela 
empresa autuada, não podendo incidir tributação sobre as mesmas pela 
inexistência da ocorrência do fato gerador, não podendo ser responsabilizada por 
tributação de mercadoria que não circulo no seu estabelecimento; que o fisco não 
comprovou a suposta aquisição e recebimento das mercadorias pela empresa 
autuada, alega também que o Fisco utilizou como meio de provas presunções, 
não sendo considerado justo, porque não foi especificado o motivo da 
impossibilidade do uso de outros meios.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Aos 02 dias do mês de julho de 2007 em sessão plenária o COCRE decide 
converter o julgamento em diligência para que a assessoria técnica relacione as 
notas fiscais que não foram lançadas nos livros de saídas relativas ao exercício 
de 2003 e 2004 com os respectivos valores e comparar com a sentença de 
primeira instância.

Depois de cumprido a resolução nº. 040/2007 o processo retorna ao 
COCRE para julgamento em 15/02/2008.

Em análise aos autos ficou constatado que o autor do procedimento não 
consegue elucidar com clareza o fato gerador, uma vez que ao analisar o 
processo a julgadora de primeira instância e a assessoria técnica chegam a 
valores divergentes dos valores encontrados pelo autor do procedimento em 
nenhum dos três casos existe a coincidência dos valores. Percebe-se também 
que o autuante 
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usa de métodos que não são recomendados pelo manual de auditoria da SEFAZ-
TO quando relaciona as notas fiscais de saídas.

Portanto pelo que me foi apresentado voto pela reforma da sentença 
prolatada em primeira instância para julgar o auto de infração nº. 2006/001754 
nulo sem julgamento de mérito.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de março de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


